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FM (biolog) Ilona Välimaa, Pöyry (analyser av siktområden och illustrationer) 

Arkitektstuderande Mikko Peltonen, Ramboll (illustrationer) 

 

Bullersimulering och beskrivning av bullerkonsekvenser 

DI Carlo Di Napoli, Pöyry 

DI Panu Lehto, Pöyry 

 

Inventering av fornlämningar 

Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy 
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Konsekvenser för rennäringen 

SVL Kalle Reinikainen, Pöyry 

 

Simulering av skuggfenomen 

FM (meteorolog) Iida Sointu, Pöyry 

FM (biolog) Ilona Välimaa, Pöyry 

 

Konsekvenser för vattendrag 

AFM (limnolog) Lotta Lehtinen, Pöyry 

 

Kartpresentationer 

FM (biolog) Ilona Välimaa, Pöyry 
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TERMINOLOGI OCH FÖRKORTNINGAR 

I MKB-dokumentet används följande förkortningar och termer: 

FÖRKORTNING FÖRKLARING 

dB(A), decibel Enhet för ljudstyrka. En höjning av bullernivån med tio decibel (=1 bel) innebär 
en tiodubbling av ljudenergin. Vid ljudmätningar används filtreringar som viktar 
olika frekvenser på olika sätt. Vanligast är A-filter som används för att beskriva 
ljudets påverkan på människan. 

NTM-central Närings-, trafik- och miljöcentral 

FINIBA-område Nationellt värdefullt fågelområde 

Projektområde Med projektområde avses i detta MKB-dokument det område där vindkraftverken 
och elöverföringen placeras. Även benämningen vindkraftspark används om pro-
jektområdet. 

IBA-område Internationellt värdefullt fågelområde 

kV Kilovolt, enhet för elektrisk spänning 

LAeq För bedömning av omgivningsbuller används ljudets A-ljudnivå. A-viktning är 
avsedd för bedömning av människors upplevelse av bullerstörning. När varie-
rande buller under lång tid och den hälso- eller trivselolägenhet som människan 
upplever ska beskrivas med ett tal används medelljudnivå. Andra benämningar 
på medelljudnivå är ekvivalent A-ljudnivå och ekvivalentnivå och den betecknas 
med LAeq. 

Medelljudnivån är inte bara ett vanligt medelvärde för bullerljudnivån. Den upp-
höjning i kvadrat som ingår i definitionen betyder att ljudtryck över medel får en 
större tyngd i slutresultatet. 

m ö.h. Meter över havsytan 

MW Megawatt, enhet för effekt (1 MW = 1 000 kW) 

MWh (GWh) Megawattimme (gigawattimme), enhet för energi (1 GWh = 1000 MWh) 

SCI-område Område som med stöd av habitatdirektivet har valts till Natura 2000-område 
(Site of Community Importance) 

SPA-område Område som med stöd av fågeldirektivet valts till Natura 2000-område (Special 
Protection Area) 

SVA Bedömning av sociala konsekvenser 

Ställverk Behövs för att ansluta kraftverken till elnätet. Ett ställverk kan antingen vara en 
ren kopplingstation som bara kopplar ledningar på samma spänningsnivå, eller 
en transformatorstation som kan koppla ledningar på två olika spänningsnivåer. I 
en transformatorstation finns en eller flera transformatorer som omvandlar spän-
ningen till önskad nivå. 

VU Sårbar art 

MKB Miljökonsekvensbeskrivning 
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SAMMANDRAG 

 

Projektbeskrivning 

UPM-Kymmene Oyj (i fortsättningen den projektansvarige eller UPM) planerar ett 

vindkraftsprojekt i Reväsvaara-området i Ylitornio kommun. Det planerade projektom-

rådet ligger cirka fem kilometer sydost om Ylitornio kommuncenter och är cirka 1 000 

hektar stort.  

Vindkraftsparken skulle enligt nuvarande planer omfatta alternativt tio eller femton 

vindkraftverk med en effekt av 2–5 MW per enhet. Vindkraftsparken planeras att anslu-

tas till Tornionlaakson Sähkö Oy:s kraftledning i områdets sydvästra del. 

Vindkraftsparken består av vindkraftverk inklusive fundament, markkablar som förbin-

der dessa, vindkraftsparkens transformatorstation, 110 kV kraftledning för anslutning 

till elnätet samt vägar som förbinder vindkraftverken. 

På projektområdet finns inga gällande general- eller detaljplaner. Samtidigt med MKB-

processen har utarbetandet av en delgeneralplan för den planerade vindkraftsparken in-

letts. Programmet för deltagande och bedömning till Reväsvaara delgeneralplan ställdes 

ut samtidigt med MKB-programmet. De utredningar som har gjorts i samband med 

MKB-processen har upprättats på ett sådant sätt att de kan utnyttjas även vid bedömning 

av planens konsekvenser. 

Miljökonsekvensbeskrivningsprocessen (MKB-processen) startade i augusti 2014 när 

den projektansvarige lämnade MKB-programmet till kontaktmyndigheten d.v.s. Lapp-

lands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central). MKB-processens syfte var att 

bedöma vindparksprojektets miljökonsekvenser, planera åtgärder som förebygger och 

mildrar de negativa konsekvenserna och bidra till ökad insyn i projektet samt samråd 

med olika intressegrupper. Detta dokument är miljökonsekvensbeskrivningsdokumentet 

(MKB-dokument) där resultaten av olika utredningar och beskrivningsarbetet har sam-

lats.  

Projektansvarig 

Projektansvarig för vindkraftsprojektet vid Reväsvaara är UPM-Kymmene Oyj (UPM). 

UPM förenar bioteknik- och skogsindustrin och bygger hållbar framtid inom sex affärs-

områden: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Pa-

per Europe and North America och UPM Plywood. Företagets produkter tillverkas av 

förnybara råvaror och kan återvinnas.  

UPM Energiaffärsverksamhet har som mål att växa på energimarknader med låga ut-

släpp. En stabil grund för tillväxt utgörs av den starka marknadskännedomen och kom-

petensen i produktion av många slags förnybar energi. UPM är verksamt på den nor-

diska och mellaneuropeiska energimarknaden. Företaget har cirka 70 anställda specia-

lister inom energiområdet. UPM:s mångsidiga och kostnadseffektiva elproduktion be-

står av vattenkraft, kärnkraft, kondenskraft, vindkraft och samproduktion av el och 

värme baserat på skogsbiomassa. 

Projektets bakgrund och syfte 

EU har som mål att den förnybara energins andel av energiförbrukningen är 20 procent 

år 2020. Målen är uppställda i direktivet om främjande av användningen av energi från 



 MKB-DOKUMENT  
    
 UPM Kymmene Oyj 
 Vindkraftsprojektet vid Reväsvaara 11 
 

 

Copyright © Pöyry Finland Oy 

förnybara energikällor (2009/28/EU). Finlands nationella mål för år 2020 är 38 procent 

av energiförbrukningen vilket innebär att användningen av förnybar energi ökar med 9,5 

procentenheter i förhållande till 2005. 

Arbets- och näringsministeriet publicerade en nationell energi- och klimatstrategi som 

uppdaterades i mars 2013 med målet att säkerställa att de nationella mål som uppställts 

för år 2020 uppnås samt att bereda väg för energi- och klimatpolitiska mål på längre 

sikt.  

I strategin framförs som mål att det år 2025 produceras cirka nio terawattimmar vind-

kraftsel. Det tidigare uppsatta målet för år 2020 var sex TWh. Vindkraft ses som en vik-

tig produktionsform för förnybar energi som minskar Finlands beroende av importerade 

bränslen som kol och olja, ökar självförsörjningsgraden för energi och förbättrar han-

delsbalansen. 

Den årliga elproduktionen vid Reväsvaara vindkraftspark skulle grovt uppskattat vara 

cirka 84–210 GWh per år, beroende på vindkraftverkens storlek, om etableringen görs 

enligt projektalternativ VE1. I projektalternativ VE2 skulle elproduktionen vara cirka 

56–140 GWh per år. I båda projektalternativen skulle vindkraftsparken producera mera 

el än vad som förbrukas i Ylitornio. Projektets genomförande skulle ge positiva ekono-

miska effekter i regionen. 

Projektets tidplan 

Planeringen av Reväsvaara-projektet har inletts 2013 med preliminära utredningar om 

projektområdets lämplighet för vindkraftsproduktion och om naturförhållanden. Enligt 

den preliminära tidplanen ska projektets tillståndsprocess kunna avslutas våren 2016. 

Vindkraftparken skulle kunna tas i drift 2017. Tidplanen preciseras allt eftersom den 

tekniska planeringen och planläggningen framskrider. 

Alternativ som utreds i MKB-processen 

I MKB-processen utreds två preliminära alternativ för vindkraftsparken, dessa skiljer 

sig åt vad gäller antalet vindkraftverk.  

I alternativ 1 (VE1) utreds utplacering av sammanlagt högst 15 vindkraftverk med en 

effekt av 2–5 MW per enhet inom projektområdet. Vindkraftverkens navhöjd (höjden 

från markytan till rotorns mitt) och rotordiameter planeras vara högst 150 meter samt 

kraftverkets totalhöjd högst 225 meter.  

I alternativ 2 (VE2) utreds utplacering av sammanlagt högst tio vindkraftverk med en 

effekt av 2–5 MW per enhet inom projektområde (figur ). Vindkraftverkens navhöjd 

och rotordiameter planeras vara högst 150 meter samt kraftverkets totalhöjd högst 225 

meter. Från utplaceringarna i alternativ VE1 har i alternativet VE2 fem vindkraftverk 

tagits bort.  

Som nollalternativ utreds alternativet att projektet inte genomförs, det vill säga att 

vindkraftsparken och kraftledningen inte byggs. 

Som alternativ för elöverföring utreds anslutning från vindkraftsparkens transforma-

torstation till Tornionlaakson Sähkö Oy:s 110 kV kraftledning som går i projektområ-

dets sydvästra del. I granskningen studeras fyra alternativ för elanslutningen (VE-A, 

VE-B, VE-C ja VE-D) som alla ligger inom projektområdet. Elanslutningen kan i samt-

liga sträckningsalternativ utföras som 110 kV luftledning eller alternativt som markka-

bel. I alla alternativ skulle det byggas en ny 110/20 eller 30 kV transformatorstation i 
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vindkraftsparken. Vindkraftverken skulle anslutas till vindkraftparkens transformator-

station med 20 eller 30 kV markkablar. 

MKB-processens faser 

Syftet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbeskrivning (468/1994) är att 

främja bedömningen och ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenser vid planering 

och beslutsfattande. Målet är också att öka medborgarnas tillgång till information och 

deras möjligheter till medbestämmande. Genom MKB-processen söker man förebygga 

eller lindra uppkomsten av skadliga miljökonsekvenser och sammanjämka olika synsätt 

och mål. 

Processen för miljökonsekvensbeskrivning är inte ett besluts- eller tillståndsförfarande 

så under bedömningen fattas inte beslut om genomförande av vindkraftsparken. 

I MKB-processen ingår en program- och beskrivningsfas. MKB-programmet är en plan 

för hur processen för miljökonsekvensbeskrivning organiseras och om de utredningar 

som krävs för det. MKB-dokumentet presenterar projektets egenskaper och en enhetlig 

bedömning av projektets miljökonsekvenser som resultat av beskrivningsarbetet. MKB-

processen avslutas med att kontaktmyndigheten lämnar sitt utlåtande om MKB-

dokumentet till den projektansvarige och de tillståndsmyndigheter som hanterar pro-

jektet. 

Information och samråd 

Ett av målen med MKB-lagen är att öka medborgarnas information och deltagande. 

Medborgarna har möjlighet att påverka det planerade projektet under MKB-processens 

olika faser. Lapplands NTM-central som fungerar som kontaktmyndighet kungör fram-

läggandet av MKB-dokumentet på kommunens anslagstavlor, i tidningar samt på sina 

webbsidor. I kungörelsen anges närmare hur synpunkter kan framföras. Allmänheten 

kan delta i projektet även genom att framföra sina synpunkter och åsikter direkt till den 

projektansvarige eller en företrädare för MKB-konsulten. 

I vindkraftsprojektet vid Reväsvaara tillämpas förfarandet för internationellt samråd, ef-

tersom projektet kan innebära konsekvenser över statsgränser. MKB-dokumentet är 

översatt till svenska och framlagt även i Sverige i Övertorneå förvaltningshus och på 

Naturvårdsverkets webbsidor. 

Efter att miljökonsekvensbeskrivningsdokumentet lagts fram ordnas ett samrådsmöte 

för allmänheten. Under mötet presenteras det planerade projektet, MKB-processen och 

resultat från projektets miljökonsekvensbeskrivning. Allmänheten har tillfälle att fram-

föra synpunkter på det beskrivningsarbete som utförts och om det är komplett. Under 

mötena finns en tolk på plats för svenskspråkiga deltagare. 

Sammandrag av projektets miljökonsekvenser 

För MKB-processen för vindkraftsprojektet vid Reväsvaara har konsultföretaget Pöyry 

svarat. Under miljökonsekvensbeskrivningen har flera specialistutredningar gjorts hos 

Pöyry, utredningar har också gjorts på andra håll. Nedan ges en sammanfattning av pro-

jektets konsekvenser för miljön. 

Konsekvenser för landskapet 

Projektområdet utgör en del av Torne älvdals landskapshelhet.  Väster om projektområ-

det finns Tornedalens nationellt värdefulla landskapsområde och en byggd kulturmiljö 
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av riksintresse, bebyggelsen längs Torneälvens stränder. I beskrivningen fästes särskild 

vikt vid konsekvenser för dessa. Som stöd för beskrivning av projektets konsekvenser 

för landskapet gjordes en analys av frisiktsområden och fotomontage.  

Eftersom projektet ligger inom älvdalen som är ett område med mänsklig verksamhet, 

ändrar det inte förhållandet mellan olika landskapstyper i någon större grad. Områdets 

landskap är inte särskilt känsligt för förändringar, eftersom det inom området redan 

finns gott om mänskliga verksamheter som har format landskapet.  

Hur stora konsekvenserna för landskapet är beror i många fall på betraktningsavståndet 

och riktningen. Projektet som helhet betraktat har inga betydande negativa konsekven-

ser för det vidsträckta, värdefulla landskapet eller kulturmiljöerna i regionen. De visu-

ella konsekvenserna sedda från vissa delområden som hör till värdefulla helheter kan 

vara betydande, vilket på dessa områden också kan ha betydelse för landskapets natur 

och kvalitet. Å andra sidan minskar kraftverkens dominans i landskapsbilden när av-

ståndet ökar, vilket har betydelse för vikten av konsekvenserna för landskapet särskilt 

sett från Sverige, där avståndet till närmaste kraftverk är som minst cirka 4,5 kilometer. 

Projektalternativet VE2 innebär mindre konsekvenser för landskapet än alternativ VE1. 

Elöverföringsalternativen bedöms inte ha betydande konsekvenser för landskapet. 

Bullerkonsekvenser 

Bullerkonsekvenserna från vindkraftsparken vid Reväsvaara har beräknats med kalkyl-

mässiga metoder. Vid beräkningen har den nationella anvisningen (Tuulivoimaloiden 

melun mallintaminen, Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014) använts för att beräkna buller 

från vindkraftparker. 

Enligt resultaten från bullersimuleringen överstiger inte bullret från vindkraftverken när 

det gäller bostads- eller fritidshus riktvärden för dag eller natt i Statsrådets beslut 

(993/1992) eller Miljöministeriets anvisning (2012) i något av de två alternativ för eta-

blering av vindkraftsparken som granskats. Enligt beräkningsresultaten ligger det låg-

frekventa inomhusbullrets nivå med stor sannolikhet under riktvärdena.  

Skuggfenomen 

Enligt resultaten från den analys av skuggeffekter som gjorts kan det konstateras att 

skuggeffekterna i projektområdets närområde är små. Inte i något av vindkraftsparkens 

etableringsalternativ når skuggans de närmaste bebyggelseobjekten.  

Trafik 

Vindkraftsparkens mest betydande konsekvenser för trafiken uppstår av transporterna 

under dess byggfas. Ökningen av den tunga trafiken under byggtiden påverkar trafikens 

smidighet och trafiksäkerheten. Olägenheten från trafiken under byggtiden är kortvarig. 

Transportvägarna väljs så att de lämpar sig för de transporter som behövs i projektet och 

medför minsta möjliga olägenhet för bebyggelsen.  

Mängden transporter i anslutning till att kraftledningen byggs är mindre än i vindkraft-

sparken och bedöms inte ha märkbara konsekvenser. 

Under vindkraftsparkens drift uppstår trafik bara av servicearbete.  

Samhällsstruktur och markanvändning 

Inom projektområdet finns varken permanentboende eller fritidsbebyggelse. I och med 

att vindkraftparken etableras ändras området delvis till ett område för energiproduktion.  
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Projektet står inte i konflikt med befintlig planläggning och för att genomföra projektet 

upprättas en delgeneralplan för området. 

Rennäring 

Projektområdet ligger inom området för Lohijärvi renbeteslag (sameby). Projektet be-

döms eventuellt medföra måttlig olägenhet för rennäringen beroende på eventuella di-

rekta och indirekta förluster av betesområden, eventuell olägenhet på grund av buller 

och skuggeffekter samt konsekvenser på grund av eventuella flyttningar av renskötsel-

konstruktioner. Renarnas rörelser inom renbeteslagets område följs med satellithals-

band, detta inleddes i samband med MKB-processen och kommer att fortsättas i tätt 

samarbete med renbeteslagets representanter under projektets fortsatta faser. 

Växtlighet och naturtyper 

Projektområdet är till största delen kargt, men i dess östra del och på våta sluttningar vid 

bergens fot förekommer frodig växtlighet. Den största delen av områdets våtmarker är i 

naturtillstånd. Bergsryggarna domineras av naturtypen hällmarkskogar som är en nära 

hotad naturtyp. Inom projektområdet sänks hällmarkstallskogarnas värde av en kraftig 

överbetning av lavarna. Inom projektområdet finns en hotad naturtyp, en torr lund av 

lingon-stenbärstyp. Mellan Reväsvaara och Kiimavaara finns Kiimaoja som är i natur-

tillstånd och vars omgivningar utgör områdets värdefullaste myrnatur. På projektområ-

dets norra del finns tre karga källor. 

Projektområdets flora representerar huvudsakligen typiska arter för moskogar. På vind-

kraftverkens lägen har inga förekomster av hotade eller annars viktiga växtarter hittats. 

Annorstädes på projektområdet observerades en förekomst av fridlyst nattviol och en 

förekomst av hotad dubbelnyckel. 

Byggandet av vindkraftsprojektet påverkar växtligheten när träd avverkas och mark be-

reds på områden för vindkraftverk, servicevägar och kabelsträckningar. Projektets kon-

sekvenser för växtlighet och flora har man strävat efter att förebygga genom att beakta 

områdets värdefulla naturtyper och viktiga växtförekomster vid placeringen av kon-

struktionerna. Källor, sänkgropar och skyddsvärda växtförekomster inom projektområ-

det bedöms inte påverkas om man tar hänsyn till dem på ett korrekt sätt under projektets 

byggfas. I projektet ingår inget byggarbete på den våtmark som finns på projektområdet. 

Projektet kan genomföras på ett hållbart sätt när det gäller naturvärden. 

Fåglar och annat djurliv 

När det gäller fågellivet riktas de viktigaste konsekvenserna mot projektområdets häck-

ande fåglar. Det fågelbestånd som häckar inom projektområdet avviker inte artmässigt 

från andra motsvarande biotoper i Ylitornio. Inom projektområdet observerades inga 

häckande hotade arter, men två sårbara och en nära hotad art observerades. På området 

observerades dessutom arter enligt fågeldirektivet och ansvarsarter.  

I flyttinventeringen visade sig inte Reväsvaara vara något viktigt objekt. Individantalet 

för arter som flyttar genom projektområdet och är känsliga för kollisioner konstaterades 

vara litet. 

Av konsekvenserna för häckande arter är förändringarna av livsmiljön och störningarna 

under byggande och drift de viktigaste. Konsekvenserna bedöms dock vara av liten be-

tydelse vikt eftersom antalet par av skyddsvärda arter inom projektområdet är litet och 

de inte är viktiga för arternas skyddsnivå. Det finns inte heller några potentiella biotoper 

för skyddsvärda arter i kraftverksplatsernas omedelbara närhet. 
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Möjligen hör projektområdet till reviret för en i närområdet häckande särskilt skydds-

värd art. På grund av avståndet når inte projektets störningspåverkan till artens nuva-

rande kända boplats. Bedömningen preciseras eventuellt i delgeneralplanedokumenten 

som resultat av den inventering som börjar 2015.  

Som helhet bedöms projektets konsekvenser för fågellivet vara små. 

Inom projektområdet observerades inga förekomster av flygekorre eller åkergroda eller 

potentiella biotoper för arterna. Inom området förekommer inte heller särskilt viktiga 

biotoper för andra däggdjursarter. Norr om projektområdet, möjligen delvis inom pro-

jektområdets avgränsning, finns jaktområden och förflytttningsrutter för nordisk flad-

dermus. Projektet bedöms dock inte ha betydande konsekvenser för fladdermössen. 

I samband med MKB-processen gjordes en bedömning om behovet av Natura-utredning 

för Torne och Kalix älvsystem samt Kainuunkylä öar. Baserat på beskrivningarna be-

döms inte vindkraftsprojektet vid Reväsvaara vara förenat med konsekvenser som be-

tydligt skulle försämra skyddsgrunderna för Natura-områdena.  

Mark och berggrund samt vattendrag 

Projektområdet ligger till en del också inom en grundvattenförekomst som är viktig för 

vattenförsörjningen i Reväsvaara och där även Ylitornio kommuns vattentäkt är belä-

gen. 

Projektets konsekvenser för mark och berggrund uppstår under byggtiden vid markarbe-

ten på byggplatserna för vindkraftverk, vägar och elanslutning och eventuellt måste man 

spränga berg. 

Projektet bedöms inte ha betydande konsekvenser för grundvatten, vattentäkten eller för 

mark- och berggrund. Under byggtiden kan mängden grundvatten som bildas inom om-

rådet öka när vattenhållande ytjord har avlägsnats från områden där vindkraftverk och 

nya vägar byggs, men det bedöms inte försämra grundvattnets kvalitet.  

Projektet bedöms inte ha betydande konsekvenser för Torne älv eller andra ytvatten-

drag. 

Klimat och luftkvalitet 

Energi som produceras med vindkraft orsakar inga utsläpp av växthus- eller andra rök-

gaser eller partikelutsläpp. Vindkraftsprojektet har en positiv inverkan på luftkvalitet 

och klimat eftersom man genom produktion av vindkraftsel undviker utsläpp från annan 

energiproduktion. Utsläpp i luft från byggande och drift av vindkraftsparken har inga 

betydande konsekvenser för luftkvaliteten i området. Det är ingen väsentlig skillnad 

mellan vindkraftsparkens etableringsalternativ VE1 och VE2.  

Säkerhet 

Vid resningen av vindkraftverken och andra byggnadsarbeten i anslutning till vindkraft-

sparkens etablering följs bygg- och arbetsskyddsbestämmelser så att uppkomsten av 

olyckor förebyggs. Det är ytterst osannolikt att vindkraftverk havererar. Därför är risken 

för att det lossnar och faller delar från vindkraftverken vid haveri osannolik och man 

kan bedöma att faran på grund av detta inte är betydande. 

Is som eventuellt kan lossna från vindkraftverkens konstruktioner kan innebära en ska-

derisk för människor som rör sig i närheten. Den risk som uppstår av is som vintertid 

bildas på vingarna kan medföra begränsningar för rekreationsanvändningen i vindkraft-

verkens omedelbara närhet. Information om begränsningarna kan lämnas genom exem-



 MKB-DOKUMENT  
    
 UPM Kymmene Oyj 
 Vindkraftsprojektet vid Reväsvaara 16 
 

 

Copyright © Pöyry Finland Oy 

pelvis varningsskyltar. Olägenheterna från vindkraftverkens drift vintertid bedöms inte 

vara betydande.  

Konsekvenser för kommunikationer 

Vindkraftverken kan i ogynnsamt fall störa mottagningen av tv-signalen i projektområ-

dets näromgivningar. Störningen kan vid behov åtgärdas genom fastighetsspecifik an-

tennförändring eller med så kallade kompletterande sändare. Behovet av åtgärder utreds 

närmare under projektets fortsatta faser. 

Människors levnadsvillkor, trivsel och områdets rekreationsanvändning 

Vindkraftsparkens konsekvenser för människors levnadsvillkor och trivsel är som helhet 

små. För de närboende försämras levnadsvillkoren och trivseln främst av vindkraftspar-

kens påverkan på landskapet och flyghinderljusens effekt under den mörka tiden. Pro-

jektet hindrar inte fortsatt användning av området för rekreation som t.ex. vandring. 

Byggandet av kraftledningen innebär ingen betydande olägenhet för levnadsvillkoren, 

trivseln eller områdets rekreationsanvändning.  

Samverkande konsekvenser med andra kända projekt 

I projektområdets närområde finns inga andra kända projekt som skulle kunna ha sam-

verkande konsekvenser med vindkraftsprojektet vid Reväsvaara. Vid bedömningen har 

bland annat samverkande konsekvenser för bland annat rennäringen, fågellivet och 

landskapet beaktats, andra betydande samverkande konsekvenser har inte identifierats. 

Alternativens genomförbarhet 

Alternativen för etablering av vindparken och elanslutningen är genomförbara enligt de 

bedömningar som gjorts. 
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1 INTRODUKTION 

UPM-Kymmene Oyj (i fortsättningen UPM eller projektansvarig) planerar att bygga 

högst femton vindkraftverk inom Reväsvaara-området i Ylitornio kommun. Området 

ligger cirka fem kilometer sydost om Ylitornio kommuncentrum. Områdets läge anges i 

figur 1-1. Projektområdet har en areal av cirka 1 000 hektar. Området ägs helt av privata 

markägare och UPM har tecknat arrende- och nyttjanderättsavtal i området för produkt-

ion av vindkraft. Vindkraftsparken består av vindkraftverk inklusive fundament, mark-

kablar som förbinder dessa, vindkraftsparkens transformatorstation, vägar som förbinder 

vindkraftverken och markkabel eller luftledning som ansluter vindkraftsparken till elnä-

tet. 

Miljökonsekvensbeskrivningsprocessen (MKB-processen) för projektet startade i au-

gusti när den projektansvarige lämnade MKB-programmet till Lapplands närings-, tra-

fik- och miljöcentral (NTM-central) som fungerar som kontaktmyndighet. I MKB-

programmet presenterades ifrågavarande projekt med sina alternativ, samt en plan för 

hur miljökonsekvenserna utreds i samband med denna MKB-process. I detta miljökon-

sekvensbeskrivningsdokument (MKB-dokument) presenteras resultaten av projektets 

miljökonsekvensbeskrivning.  

I miljökonsekvensbeskrivningen utreds två alternativ för att etablera vindkraftsparken. 

Alternativ 1 (VE1) skulle bestå av som mest sammanlagt 15 och alternativ 2 (VE2) av 

som mest tio vindkraftverk som byggs på området. Vindkraftverkens navhöjd och rotor-

diameter planeras vara högst 150 meter och effekten 2–5 MW. Elanslutningen skulle 

göras genom markkabel eller luftledning med sträckning inom projektområdets gränser 

och som skulle ansluta till den befintliga 110 kV kraftledning som går i områdets syd-

västra del.  

 

Figur 1-1. Vindkraftsprojektets lokalisering. I den högra bilden anges projektområdets gräns 
med en blå linje och kommungränserna med en röd streckad linje. 

 

Enligt 4 § lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) ska det för 

projekt som kan ha betydande skadliga miljökonsekvenser upprättas en bedömning av 

miljökonsekvenser innan tillstånd söks och beslut om genomförande av projektet fattas. 

Enligt MKB-förordningen (713/2006, ändring 359/2011) ska MKB-processen tillämpas 
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på vindkraftprojekt när antalet enskilda vindkraftverk är minst tio stycken eller totalef-

fekten är minst 30 MW. Enligt 4 § 2. mom. MKB-lagen tillämpas MKB-processen dess-

sutom i enskilda fall när ett projekt sannolikt medför betydande skadliga miljökonse-

kvenser. Vid prövning av konsekvensernas betydelse i enskilda fall ska det enligt 7 § 

MKB-förordningen fästas särskild uppmärksamhet på projektets egenskaper (bland an-

nat projektets omfattning), lokalisering (bland annat nuvarande markanvändning) och 

konsekvensernas karaktär (bland annat storleken på den befolkning som berörs av kon-

sekvenserna, konsekvensernas omfattning, varaktighet, upprepning och återhämtnings-

förmåga). Lapplands NTM-central har 16.4.2014 fattat ett beslut (Dnr 

LAPELY/2/07.04/2014) enligt vilket MKB-processen ska tillämpas på Reväsvaara-

projektet på grund av landskapskonsekvenserna. Efter beslutet har antalet vindkraftverk 

som utreds i projektet höjts från åtta kraftverk i MKB-behovsprövningsfasen till 10–15 

kraftverk varvid MKB-process ska tillämpas på projektet även på grund av vindkraft-

verkens antal.   

Utlåtanden om och synpunkter på detta MKB-dokument kan lämnas till Lapplands nä-

rings-, trafik- och miljöcentral som fungerar som kontaktmyndighet. Parallellt med 

MKB-processen har utarbetandet av en delgeneralplan inletts.  
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2 PROJEKTBESKRIVNING OCH ALTERNATIV SOM SKA BEDÖMAS 

2.1 Projektansvarig 

Projektansvarig för vindkraftsprojektet vid Reväsvaara är UPM-Kymmene Oyj (UPM). 

UPM förenar bioteknik- och skogsindustrin och bygger hållbar framtid inom sex affärs-

områden: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Pa-

per Europe and North America och UPM Plywood. Företagets produkter tillverkas av 

förnybara råvaror och kan återvinnas. UPM betjänar kunder över hela världen. Koncer-

nen har cirka 22 000 anställda och en årlig omsättning över 10 miljarder euro. UPM:s 

aktier är listade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen. 

UPM Energiaffärsverksamhet har som mål att växa på energimarknader med låga ut-

släpp. En stabil grund för tillväxt utgörs av den starka marknadskännedomen och kom-

petensen i produktion av många slags förnybar energi. UPM är verksamt på den nor-

diska och mellaneuropeiska energimarknaden. Företaget har cirka 70 anställda specia-

lister inom energiområdet. UPM:s mångsidiga och kostnadseffektiva elproduktion be-

står av vattenkraft, kärnkraft, kondenskraft, vindkraft och samproduktion av el och 

värme baserat på skogsbiomassa. 

2.2 Projektets bakgrund, mål och betydelse nationellt och lokalt 

Beredningen och genomförandet av Finlands klimat- och energipolitik styrs av de mål 

för klimat- och energipolitiken som överenskommits inom Europeiska unionen. EU har 

som mål att den förnybara energins andel av energiförbrukningen är 20 % år 2020. (Ar-

bets- och näringsministeriet 2013) Målen är uppsatta i direktivet om främjande av an-

vändningen av energi från förnybara energikällor (2009/28/EU). Finlands nationella mål 

för år 2020 är 38 % av energiförbrukningen vilket innebär att användningen av förnybar 

energi ökar med 9,5 procentenheter i förhållande till 2005.  

Arbets- och näringsministeriet publicerade en nationell energi- och klimatstrategi som 

uppdaterades i mars 2013 (Arbets- och näringsministeriet 2013) med målet att säker-

ställa att de nationella mål som uppställts för år 2020 uppnås samt att bereda väg för 

energi- och klimatpolitiska mål på längre sikt. I strategin framförs som mål att det i Fin-

land år 2025 produceras cirka nio terawattimmar vindkraftsel. Det tidigare uppsatta må-

let för år 2020 var 6 TWh. I uppdateringen presenteras metoder för att samtidigt säker-

ställa ökad andel förnybar energi, besparing av energi, förbättrad energieffektivitet, till-

gång till energi samt ökad självförsörjningsgrad för energi och minskade utsläpp. Vind-

kraft ses som en viktig produktionsform för förnybar energi som minskar Finlands bero-

ende av importerade bränslen som kol och olja, ökar självförsörjningsgraden för energi 

och förbättrar handelsbalansen. 

I figur 2-1 presenteras utvecklingen för installerad vindkraftkapacitet och vindkrafts-

produktion i Finland under åren 1992–2013. Den installerade vindkraftseffekten i Fin-

land i slutet av år 2013 var 447 MW och antalet vindkraftverk var 209. Med vindkraft 

producerades cirka 777 GWh el under 2013 vilket motsvarar cirka 0,9 procent av Fin-

lands årliga elförbrukning. (VTT 2014) I slutet av 2014 var den installerade effekten en-

ligt Finlands vindkraftsförbund 627 MW (Suomen tuulivoimayhdistys ry 2015). 
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Figur 2-1. Utvecklingen av vindkraftsproduktion i Finland. Årsproduktion (GWh) och installerad 
effekt vid årets slut (MW, staplar). (VTT 2014, uppgifter för 2014: Suomen tuulivoimayhdistys ry 
2015) 

 

Produktionsstöd för vindkraft 

I lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) stadgas om 

ett system för inmatningstariff dit vindkraftverk som uppfyller uppställda krav kan god-

kännas. I inmatningstariffsystemet har det bestämts ett riktpris för el producerad med 

vindkraft (83,5 €/MWh). I systemet får elproducenten betalt för skillnaden mellan 

marknadspriset och det garantipris som satts för el. Om marknadspriset för el är under 

30 €/MWh, betalas riktpriset minskat med 30 euro per megawattimme som inmat-

ningstariff. Stöd betalas ut under högst 12 år. 

Vindförhållanden 

Finlands vindatlas beskriver vindförhållandena i Finland och avsikten är att den ska ut-

göra ett hjälpmedel vid bedömning av möjligheten att producera el ur vinden samt att 

styra etableringen av vindkraft till områden med goda vindförhållanden. Vindhastighet-

en ökar med höjden. Hastighetsökningen beror bland annat på terrängens höjdskillnader 

och ojämnheter (topologi samt växtlighet och markegenskaper), samt förändringen i 

lufttemperatur. Av denna orsak är det motiverat att bygga så höga vindkraftverk som 

möjligt. (Vindatlas 2015) 

Den förhärskande vindriktningen i Reväsvaara är syd och sydväst (figur 2-2). Vindhas-

tigheten på projektområdet är 6,1 m/s på 100 meters höjd och 7,5 m/s på 200 meters 

höjd. (Vindatlas 2015) 
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Figur 2-2. Vindriktningen på 200 meters höjd i Reväsvaara. (Vindatlas 2015) 

 

Konsekvensen av projektets energiproduktion för Ylitornio-området  

Elförbrukningen i Ylitornio år 2013 var cirka 45 GWh, av detta stod hushåll och jord-

bruk för cirka 65 %. Tjänstesektor och byggande stod för cirka 33 % och industri för 

cirka 2 % (Finsk Energiindustri rf 2014). Den årliga elproduktionen vid Reväsvaara 

vindkraftspark i projektalternativet VE1 skulle grovt uppskattat vara cirka 84–

210 GWh/år och i projektalternativet VE2 cirka 56–140 GWh/år beroende på vindkraft-

verkens effekt. I projektalternativen VE1 och VE2 skulle vindkraftsparken producera 

mera el än vad som förbrukas i Ylitornio. Elproduktionen vid vindkraftsparken i Re-

väsvaara skulle i projektalternativet VE1 motsvara den årliga elförbrukningen i cirka 

4 200–10 500 eluppvärmda villor och i projektalternativet VE2 cirka 2 800–7 000 villor 

(Motiva 2014). 

2.3 Projektets planeringsläge och preliminära tidplan 

Området som granskas i detta projekt lämpar sig på basis av granskningen väl för pro-

duktion av vindkraft både när det gäller vindförhållanden och andra miljöförhållanden. 

Vindkraftverken placeras så att de medför så lite negativa konsekvenser som möjligt. 

Projektets preliminära tidplan visas i figur 2-3. Planeringen av Reväsvaara-projektet har 

inletts 2013 med preliminära utredningar om projektområdets lämplighet för vindkrafts-

produktion och om naturförhållanden. Enligt den preliminära tidplanen är avsikten att 

avsluta projektets tillståndsförfarande under våren 2016 och att ta vindparken i drift un-

der våren 2017. 
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Figur 2-3. Projektets preliminära tidplan. De blå tidslinjerna visar lagstadgade förfaranden där 
alla intressenter (alla som påverkas av projektet) har möjlighet att följa processen och påverka 
den. 

 

2.4 Alternativ som utreds i MKB-processen 

I MKB-processen utreds två preliminära alternativ för att etablera vindkraftsparken. När 

det gäller elöverföring utreds anslutning av vindkraftsparken till elnätet med en kraft-

ledning som i sin helhet är belägen inom projektområdet och som kan byggas som an-

tingen en luftledning eller en markkabel. 

2.4.1 Alternativ för etablering av vindkraftsparken 

De i MKB-processen granskade två preliminära alternativen för vindkraftsparken skiljer 

sig åt vad gäller antalet vindkraftverk. Dessutom utreds nollalternativet att inte genom-

föra projektet. 

 

Den planerade parklayouten samt de sträckningar för vägar och markkablar inom vind-

kraftsparken som anges i MKB-programmet har preciserats på basis av fältundersök-

ningar på kraftverksplatserna. Ändringarna beskrivs i punkt 2.5.4.  

 

2013 2014 2015 2016 2017

Förundersökningar

MKB-process

Utarbetande av delgeneralplan

Tillståndsförfarande

Byggande och ibruktagande

I alternativ 1 (VE1) utreds utplacering av sammanlagt högst 15 vindkraftverk med en 
effekt av 2–5 MW per enhet inom projektområdet (figur 2-4). Vindkraftverkens navhöjd 
(höjden från markytan till rotorns mitt) och rotordiameter planeras vara högst 150 me-
ter samt kraftverkets totalhöjd högst 225 meter.  

 

I alternativ 2 (VE2) utreds utplacering av sammanlagt högst tio vindkraftverk med en 
effekt av 2–5 MW per enhet inom projektområdet (figur 2-5). Vindkraftverkens navhöjd 
och rotordiameter planeras vara högst 150 meter samt kraftverkets totalhöjd högst 
225 meter. Från utplaceringarna i alternativ VE1 har i alternativet VE2 fem vindkraft-
verk tagits bort (kraftverken 11–15).  

 

Som nollalternativ utreds alternativet att projektet inte genomförs, det vill säga att 

vindkraftsparken och kraftledningen inte byggs. 
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Figur 2-4. Lokalisering av vindkraftverk, elöverföring och vägar inom projektområdet i alternativ 
VE1. 
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Figur 2-5. Lokalisering av vindkraftverk, elöverföring och vägar inom projektområdet i alternativ 
VE2. 
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2.4.2 Elanslutning 

Som alternativ för elöverföring utreds anslutning från vindkraftsparkens transformator-

station till Tornionlaakson Sähkö Oy:s 110 kV kraftledning som går i projektområdets 

sydvästra del. I granskningen betraktas fyra alternativ för kraftledningens sträckning 

(VE-A, VE-B, VE-C och VE-D) som alla ligger inom projektområdet. Elanslutningen 

kan i samtliga sträckningsalternativ utföras som 110 kV luftledning eller alternativt som 

markkabel. De alternativa sträckningarna för kraftledningen är lika i de båda granskade 

alternativen för vindkraftsparken och de visas i figurerna 2-4 och 2-5.  

Alternativen för elanslutning har preciserats under beskrivningsfasen och jämfört med 

MKB-programmet har ett nytt sträckningsalternativ (VE-D) tagits med. Även detta 

sträckningsalternativ ligger inom projektområdet. Även placeringen av markkablar har 

justerats något baserat på fältundersökningar i området. 

Under 2013 har naturutredningar genomförts på projektområdet för sträckningsalterna-

tiven VE-B och VE-C (beskrivs närmare i punkt 4.13.1). Sträckningsalternativen VE-A 

och VE-D har utformats med hänsyn tagen till naturutredningarnas resultat.  

2.5 Teknisk beskrivning av projektet 

Det planerade vindkraftsprojektet består av vindkraftverk, ett 20 eller 30 kV markkabel-

nät som ansluter vindkraftverken med vindkraftsparkens transformatorstation, vind-

kraftsparkens transformatorstation med byggnad och en 110 kV kraftledning som anslu-

ter vindparken till Tornionlaakson Sähkö Oy:s elnät och som byggs antingen som luft-

ledning eller markkabel. På vindkraftsparkens område byggs dessutom ett servicevägnät 

som gör det möjligt att nå vindkraftverken.  

2.5.1 Vindkraftverk 

Vindkraftverken består av fundament, torn, maskinhus och rotor (figur 2-6). De plane-

rade vindkraftverken har en effekt av 2–5 MW per enhet, navhöjd (mittpunkten för ro-

torns nav) på högst 150 meter och rotordiameter på högst 150 meter i de båda granskade 

projektalternativen. Vindkraftverken i projektet skulle därigenom ha en totalhöjd om 

högst 225 meter. 
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Effekt per enhet 2–5 MW 

Navhöjd högst 150 meter 

Rotordiameter högst 150 meter 

Total höjd högst 225 meter 

 

Figur 2-6. Principbild av ett vindkraftverk och uppgifter om storleken på de vindkraftverk som 
planeras för projektet. 

Vindkraftverkens torn tillverkas antingen helt av stål, som en sammansättning av betong 

och stål (hybridtorn) eller helt av betong. Dessutom är det möjligt att använda torn med 

fackverkskonstruktion i stål. Över 100 meter höga torn är vanligtvis stål-betongtorn. 

Vilken torntyp som ska användas i detta projekt kommer att bestämmas när projektpla-

nerna blir mera detaljerade. 

Kemikalier 

De viktigaste kemikalierna i anslutning till vindkraftsparkens verksamhet är oljor i 

transformatorer och kraftverk. Transformatorerna i kraftverken innehåller cirka 2–3 ton 

olja per kraftverk, det vill säga sammanlagt i projektalternativet VE1 cirka 30–45 ton 

och i projektalternativet VE2 cirka 20–30 ton. Dessutom finns uppskattningsvis 20–25 

ton olja i transformatorstationens transformatorer. Transformatorerna placeras i tråg 

som förhindrar oljans spridning till miljön om en eventuell, osannolik, läcka skulle in-

träffa. 

Flyghinderljus 

Kraftverken förses med flyghinderljus som det ställs mera detaljerade krav på i det 

flyghindertillstånd som söks hos Trafiksäkerhetsverket Trafi (punkt 2.7.1.5). Trafiksä-

kerhetsverket Trafi har i november 2013 publicerat en anvisning rörande flyghinderljus 

på vindkraftverk. Anvisningens krav på flyghinderljus för vindkraftverk där bladets 

högsta punkt når över 150 meters höjd anges i tabell 2-1. I anvisningen beaktas parklik-

nande vindkraftsprojekt som består av flera vindkraftverk så att de kraftverk som finns i 

områdets mittdel kan ha ljus med lägre effekt än kraftverken i utkanten. Trafiksäker-

hetsverket Trafi 2013). Genom detta lindras flyghinderljusets påverkan på närmiljön. 
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Tabell 2-1. Flyghinderljus på vindkraftverk när den högsta punkten på vindkraftverkets blad når 
över 150 meters höjd. (Trafiksäkerhetsverket Trafi 2013). 

Dagtid 
- Vitt blinkande ljus av B-typ med hög effekt, ovanpå maskinhuset 

Skymning 
- Vitt blinkande ljus av B-typ med hög effekt, ovanpå maskinhuset 

Nattetid 
- Vitt blinkande ljus av B-typ med hög effekt, eller  
- rött blinkande ljus av B-typ med medelhög effekt, eller  
- fast rött ljus av C-typ med medelhög effekt, ovanpå maskinhuset 
- Ifall kraftverkstornets höjd är 105 m över markytan eller mera, ska det på 

mastens mellanliggande nivåer placeras flyghinderljus av A-typ med låg 
effekt med jämna, högst 52 meters intervall. Den lägsta ljusnivån ska 
vara ovanför omgivande trädbestånd. 

 

2.5.2 Elanslutning 

I vindkraftprojektet byggs en transformatorstation på vindkraftsparkens område (figur 

2-7), där den effekt som kraftverken i parken producerar transformeras till 110 kV över-

föringsspänning. Inom vindkraftsparken ansluts vindkraftverken till vindkraftsparkens 

transformatorstation med 20 eller 30 kV markkablar. Vindkraftsparken kommer att an-

slutas med luftledning eller markkabel till Tornionlaakson Sähkö Oy:s 110 kV kraftled-

ning i områdets sydvästra del. Planen för lokalisering av elanslutning och transformati-

orstationer på projektområdet visas i figurerna 2-4 och 2-5. Det finns uppskattningsvis 

20–25 ton olja i transformatorerna i vindkraftsparkens transformatorstation. 

 

Figur 2-7. Exempel på 20/110 kV transformatorstation i vindkraftspark. (Foto: Pöyry) 

 

El- och dataöverföringskablar inom parken grävs ned i kabeldiken på typiskt 0,5–1 me-

ters djup. Kabeldikets bredd är cirka en meter. Markkablarna kommer i huvudsak att 

placeras längs de vägar som finns eller byggs inom området. 
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För elöverföring ansluts vindkraftsparken genom en 110 kV luftledning eller markkabel 

till Tornionlaakson Sähkö Oy:s kraftledning. En 110 kV luftledning kräver en lednings-

gata med uppskattningsvis 26–30 meters bredd (bild 2-8). Dessutom kräver ledningsga-

tan 10 meters kantzoner på båda sidor där trädens tillväxt begränsas (bild 2-8).  Led-

ningsområdet är det område som överföringsbolaget har begränsad användningsrätt till. 

Det ger överföringsbolaget rätt att använda ledningsområdet och sätter samtidigt be-

gränsningar för markägarens fria användning av ledningsområdet. Stolparna till en luft-

ledning med spänningsnivån 110 kV är enligt de preliminära planerna cirka 15 meter 

höga.  

 

Figur 2-8. Typritning för en kraftledning med spänningsnivån 110 kV. (Bild: Fingrid Oyj) 

 

En 110 kV markkabel kräver en smalare ledningsgata än en 110 kV luftledning, bero-

ende på installationsplats dock minst sex meter bred.  Utöver detta måste man i installat-

ionsfasen avverka träd inom ett cirka 15–20 meter brett område. En 110 kV markkabel 

består av tre isolerade ledare med en ytterdiameter av cirka 10 cm som installeras i ett 

kabelschakt med drygt en meters djup. Markkabel skyddas vanligtvis mekaniskt med 

betongplattor som läggs ovanför kabeln, dessutom kan skyddsrör användas exempelvis 

för att korsa en väg. 

2.5.3 Vägnät inom vindkraftsparken 

En preliminär vägplan över vägsträckningarna visas i figurerna 2-4 och 2-5. Vägplanen 

omfattar det vägnät inom vindparken som kommer att användas såväl under projektets 

byggtid som under driftstiden. De arbetsplatsvägar som planeras inom projektområdet 

är tänkta att användas främst för trafik under byggtiden, med undantag för transporter av 

vindkraftverkens komponenter. 

Vägnätet inom vindkraftsparken (figur 2-9) kommer att byggas så att befintliga vägar 

utnyttjas så långt som möjligt. På detta sätt undviks att onödiga vägavsnitt byggs och de 

negativa konsekvenserna på projektområdet och närområdet av det vägnät som byggs 
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minimeras. Områdets befintliga vägar rustas upp till de delar som specialtransporterna 

av vindkraftverkens delar och den resningsutrustning som behövs vid monteringen krä-

ver. Den minimibredd för vägbanan som specialtransporterna kräver (när vindkraftver-

kets navhöjd och rotordiameter är cirka 150 meter) är cirka fem meter. Vid kurvor är 

vägarna bredare. Längs vägarna måste träd röjas så att vägområdets bredd blir cirka 15–

20 meter. 

De preliminärt planerade arbetsvägarna inom projektområdet används för transporter 

under vindkraftsparkens etablering, men är inte tänkta att användas för transport av 

vindkraftverkens komponenter. Efter byggtiden blir dessa vägar servicevägar inom 

vindkraftsparken och de kan eventuellt också användas som vandringsleder. Dessutom 

utnyttjas befintliga vägar inom vindkraftsparkens område för transporter i anslutning till 

projektet.  

 

 

Figur 2-9. Exempel på bygg- och serviceväg i vindkraftspark. (Foto: Pöyry) 

2.5.4 Principerna för placering av vindkraftverk, vägar och elanslutning 

I projektets inledande utredningar har fler alternativa placeringar för vindkraftverken 

studerats än vad som anges i MKB-processens parklayout. Naturutredningarna har ge-

nomförts så att de täcker projektområdet så bra som möjligt och i den parklayout som 

presenteras i MKB-processen har de värdefulla naturobjekt som framkommit i under-

sökningarna beaktats.  

När parklayouten med tillhörande vägnät och elöverföring som utreds i MKB-processen 

planerades har hänsyn tagits bland annat till följande förhållanden: 

 de viktigaste begränsningarna som miljön ställer (bl.a. naturutredningarnas preli-

minära resultat om projektområdets naturvärden samt nuläget för projektområdets 

närområde som bebyggelse och annan markanvändning) i anslutning till projekt-

området vid Reväsvaara och närområdet 

 en preliminär vindanalys  



 MKB-DOKUMENT  
    
 UPM Kymmene Oyj 
 Vindkraftsprojektet vid Reväsvaara 30 
 

 

Copyright © Pöyry Finland Oy 

 avståndet mellan vindkraftverken för att minimera parkförlusten 

 markens lämplighet för byggande och sluttningarnas branthet.  

Den plan för placering av vindkraftverk som presenteras i MKB-programmet har preci-

serats på basis av fältundersökningar på kraftverksplatserna. De ändringar som gjorts i 

planerna för placering av vindkraftverken är små. Jämfört med MKB-programmet så har 

kraftverken nummer 12 och 14 i projektalternativ VE1 flyttats ner från bergets topp. 

Små ändringar har gjorts för sträckningen av vägar och markkablar inom vindkraftspar-

ken av byggtekniska orsaker och för att minska miljökonsekvenserna. Under MKB-

dokumentfasen har ett nytt alternativ (VE-D) lagts till de sträckningar som ska granskas 

för elanslutning. 

2.5.5 Uppförande av vindkraftsparken 

I projektets planeringsfas genomförs preliminära markundersökningar genom borrning 

eller markradar vid vindkraftverkens lägen. På basis av dessa undersökningar väljs 

grundläggningsmetod för vindkraftverken. Innan de egentliga byggnadsarbetena inleds 

görs en mer detaljerad geoteknisk undersökning för att utgöra grund för slutlig dimens-

ionering och detaljkonstruktion av fundamenten. 

2.5.5.1 Renovering av befintliga vägar och byggande av nya vägförbindelser 

Vägbygget inleds med att avlägsna tillräckligt med träd kring vägarna som leder till 

kraftverksplatserna. Efter röjningen byggs och renoveras vindkraftsparkens vägnät. Om-

rådets befintliga vägar rustas upp till de delar som specialtransporterna avr kraftverkens 

delar och den resningsutrustning som behövs vid monteringen kräver. Sist byggs nöd-

vändiga nya vägar som förbinder kraftverken med befintliga och vid behov renoverade 

allmänna och privata vägar. 

2.5.5.2 Förberedelse av monterings- och resningsområden 

För byggnadsarbeten avlägsnas träden på en areal av omkring 0,3–0,5 hektar på vind-

kraftverkets byggplats, beroende på storleken på det vindkraftverk som ska byggas. In-

till kraftverkens byggplats avjämnas och förstärks ett så kallat monteringsområde för 

resningsutrustningen. Installationsområdenas storlek är maximalt cirka 50 x 80 meter, 

beroende på vindkraftverkets modell. Ytan på monteringsområdena kommer att bestå av 

antingen naturgrus eller stenkross. För att sätta samman rotorn måste träd röjas åt-

minstone på de ställen där rotorns blad ligger under monteringsfasen. Arealbehovet för 

denna röjda yta är cirka 20 x 100 meter, men beror på rotorns storlek och monterings-

tekniken. 

2.5.5.3 Fundament 

När projektplaneringen fortskrider görs preliminära geologiska undersökningar på vind-

kraftverkens lägen genom antingen borrning eller markradar. På basis av dessa under-

sökningar väljs grundläggningsmetod för vindkraftverken. Innan de egentliga bygg-

nadsarbetena inleds görs en mer detaljerad geoteknisk undersökning för att utgöra grund 

för slutlig dimensionering och detaljkonstruktion av fundamenten. Det finns flera 

grundläggningssätt och valet påverkas av områdets markbeskaffenhet och grundförhål-

landen. Valet av grundläggningssätt för kraftverken beror också på det tornalternativ 

som väljs. Nedan beskrivs kortfattat de typiska grundläggningsmetoderna. 
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Gravitationsfundament innebär att en armerad betongplatta gjuts efter grävning till ett 

visst djup beroende på grundförhållandena. Plattans tjocklek är cirka 1-2 meter vid kan-

terna och cirka 2-3 meter i mitten. Storleken och diametern på den grundplatta som 

krävs beror starkt på kraftverket och grundförhållandena. Med de kraftverksalternativ 

som används idag är diametern uppskattningsvis 15–25 meter. När grundplattan är fär-

dig täcks den med jordmassor eller stenmaterial så att endast en liten del är synlig. 

Gravitationsfundament kräver att marken är tillräckligt bärig.  

Bergförankrat fundament används när vindkraftverken placeras på bergområden där 

berget antingen går i dagen eller finns nära markytan. En grop sprängs i berget för fun-

damentet och hål borras för bergbultar. Bergbultar monteras i hålen som borrats i ber-

get. I sin övre ända förenas bergbultarna med vindkraftsverkets armerade stålfundament 

som gjuts i hålet som sprängts i berget. Antalet bergbultar som krävs och deras längd 

beror på bergets kvalitet och den belastning som vindkraftverket ger upphov till. När 

bergbultar används är det armerade betongfundamentets storlek i allmänhet mindre än 

vid andra grundläggningssätt med armerad betong. 

Armerat betongfundament på pålar används i fall där markens bärighet inte är tillräck-

lig och där lagren med dålig bärighet sträcker sig så djupt att det inte längre är kostnads-

effektivt att byta ut material. Vid pålfundament grävs organiska ytlager bort och grund-

läggningsområdet täcks med ett tunt lager kross som pålarna drivs igenom. Olika slag 

av pålar har olika installationsmetoder, men i allmänhet kräver nästan alla alternativ 

tunga entreprenadmaskiner. Efter pålningen förbereds pålarnas ändar och det armerade 

betongfundamentet gjuts på pålarna. 

2.5.5.4 Byggande av vindkraftsparkens interna kabelnät och kraftledningsanslutning 

Innan vindkraftverken reses byggs och installeras vindkraftsparkens interna kabeldrag-

ningar samt anslutningen till kraftledningen. Vindkraftsparken kommer att anslutas till 

kraftledningen i områdets sydvästra del med luftledning eller markkabel. Man strävar 

efter att placera de markkablar som krävs i vindkraftsparken i kabeldiken som grävs in-

till vägarna.  

Om anslutningen till elnätet byggs som en luftledning byggs den på en ledningsgata 

som kommer att hållas fri från träd under kraftledningens driftstid. Ledningsgatan för en 

110 kV luftledning är cirka 26–30 meter bred. För att bygga en luftledning avverkas 

först träden från ledningsgatan, därefter byggs betongfundament för stolparna. Efter 

detta reses stolparna och ledningarna monteras.  

Om anslutningen byggs som en markkabel, börjar byggarbetet på samma sätt med av-

verkning av träden längs markkabelns sträckning. I installationsfasen måste man av-

verka träden inom ett uppskattningsvis 15–20 meter brett område, men under markka-

belns driftstid kan ledningsgatan vara smalare än så (cirka sex meter). För markkabeln 

grävs kabelschakt som kabeln installeras i på lite drygt en meters djup. Markkabel 

skyddas vanligtvis mekaniskt med betongplattor som läggs ovanför kabeln.  

För att bygga transformatorstationen avverkas träden på området som jämnas till. För 

transformatorstationens konstruktioner och byggnad byggs grunder och för transforma-

torn en så kallad transformatorbunker, varefter anordningarna installeras och en liten 

byggnad byggs vid transformatorstationen. Transformatorstationens område inhägnas 

normalt. 
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2.5.5.5 Montering och driftstagning av vindkraftverken 

Vindkraftverkets torn och andra komponenter transporteras oftast till monteringsområ-

det i flera delar. När vindkraftverkens storlek ökar delas kraftverken upp i flera trans-

portkollin.  

Vindkraftverkens resning börjar när nödvändiga vägar i vindkraftsparken, monterings-

området och fundamenten är färdiga och kraftverkens olika komponenter har levererats 

med specialtransporter. Vindkraftverken reses med hjälp av kranar från monteringsom-

rådet. Först lyfts tornet en del i taget, efter detta maskinhuset och sist rotorn som monte-

rats ihop på marken. 

Det tar uppskattningsvis 2–3 dagar att montera ett kraftverk på ett färdigt fundament. 

Demontering, flyttning och resning av kranen från en resningsplats till nästa kan ta 1–2 

arbetsdagar. Svåra väderförhållanden som till exempel hård vind eller dimma kan av-

bryta lyftarbetet. Montering och driftsättning av ett kraftverk, inklusive driftsättnings- 

och testningsfas, kan ta sammanlagt cirka 1,5–2 veckor. 

2.5.6 Vindkraftverkens och kraftledningens service och underhåll 

2.5.6.1 Vindkraftverk 

Efter att vindkraftsparken blivit färdig görs besök på området vid behov för att utföra 

serviceåtgärder. Vindkraftverken underhålls under deras driftstid enligt kraftverkstill-

verkarens serviceprogram, 1–2 gånger per år. Utöver drifttagningen och normala åtgär-

der enligt serviceprogrammet kan det behövas sporadiska besök vid kraftverken om det 

uppstår fel i dem.  

Årsservice tar typiskt 2–3 dagar per kraftverk. Oförutsett underhåll kan ta från några 

timmar till flera dagar. Servicebesök görs i regel med skåpbil. Kraftverkets egen ser-

vicekran kan användas för att lyfta upp tyngre utrustning och komponenter till maskin-

huset. I speciella fall kan en mobilkran behövas som lyfthjälp eller om tyngre huvud-

komponenter går sönder eventuellt till och med en bandgående kran. I sådana fall kan 

ett enskilt vindkraftverk vara ur drift upp till flera veckor. Svåra väderförhållanden kan 

fördröja utförandet av större underhåll så att service kan ta upp till några månader. 

2.5.6.2 Kraftledning 

Att hålla kraftledningen i skick enligt elsäkerhetsbestämmelserna kräver regelbunden 

kontroll av ledningskonstruktionerna och ledningsgatan samt regelbundet underhållsar-

bete. Efter byggfasen hålls ledningsgatan öppen genom maskinell eller manuell röjning 

med cirka 5–8 års intervall. Träd på kraftledningens kantzon hanteras genom att med 

10–25 års intervall avverka för höga träd. 

Även i närheten av markkabeln ska växtlighet med grova rötter röjas regelbundet inom 

ett område tre meter på var sida om kabeldiket för att rötterna inte ska skada markka-

beln. 

2.5.7 Avveckling av vindkraftspark 

Avveckling av vindkraftverk blir aktuellt när de nått slutet av sin livslängd. Vindkraft-

verkens tekniska livslängd är cirka 20–30 år, men genom att byta ut maskineri och 

komponenter är det möjligt att förlänga deras livslängd om skicket hos andra konstrukt-
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ioner som torn och fundament tillåter detta. Genom att förnya maskineriet kan kraftver-

kens livslängd förlängas upp till 50 år som är den livslängd som torn och fundament 

dimensionerats för. Ett annat alternativ för att fortsätta vindparkens verksamhet är att 

byta ut kraftverken helt inklusive torn och fundament. De begagnade vindkraftverken 

kan eventuellt också säljas. Kraftledningens tekniska livslängd är 50–70 år men dess 

livslängd kan förlängas med som minst 20–30 år genom renoveringar.  

När ett vindkraftverk avvecklas kan det monteras ned i delar med samma utrustning 

som användes vid resningen. Arbetsmomenten vid avveckling är i princip samma som i 

byggfasen. Om det finns behov är det möjligt att avlägsna vindkraftverken inklusive 

fundamenten från området. De tidigare kraftverksplatserna kan iordningsställas för att 

smälta in i det omgivande landskapet. I vissa fall kan det medföra mindre konsekvenser 

att lämna fundamenten och iordningsställa platsen än att avlägsna dem. Det kan vara 

möjligt att använda fundamenten som en del av annat byggande. 

När kraftledningen inte används längre avlägsnas kraftledningens konstruktioner och 

markområdet som använts som kraftledningsgata frigörs för annan användning av mar-

kägaren. Markkablarna kan avlägsnas när driftsfasen avslutats. Eventuella djupt lig-

gande jordningsledare är det dock inte nödvändigtvis ändamålsenligt att avlägsna. 

2.6 Förhållande till andra projekt och planer 

I omedelbar närhet av projektområdet vid Reväsvaara finns inga vindparksprojekt eller -

planer. Närmaste vindkraftspark finns på cirka 20 kilometers avstånd och näst närmaste 

på mer än 30 kilometers avstånd från projektområdet vid Reväsvaara. De närmaste gru-

vorna/gruvprojekten finns på cirka 50 kilometers avstånd från projektområdet vid Re-

väsvaara. I figur 2-10 visas de idag kända vindkraftsprojekten/vindkraftsparkerna och 

gruvorna/gruvprojekten som finns i närområdena till Reväsvaara inom cirka 50 kilome-

ters avstånd. Projektens realisering och lokalisering preciseras under planeringens gång. 

TuuliWatti Oy startade i juni 2014 elproduktionen i vindkraftsparken som byggts vid 

Kitkiäisvaara i Torneå. I vindkraftsparken byggs åtta 4,5 MW:s vindkraftverk. Vind-

kraftverkens navhöjd är 140 meter och rotordiameter är 128 meter. Projektområdet lig-

ger cirka 20 kilometer söder om vindparksområdet vid Reväsvaara. (TuuliWatti Oy 

2015a) 

wpd Finland Oy planerar att bygga 21–26 tre megawatts vindkraftverk i området Pello, 

Palo- och Ahkiovaara. Området finns cirka 30 kilometer norr om Reväsvaara projekt-

område. Projektets MKB-process startade under våren 2014 vid Lapplands NTM-central 

och MKB- och planläggningsprocesserna är avsedda att slutföras under 2015. Byggan-

det skulle kunna inledas tidigast i slutet av 2016. (wpd Finland Oy 2015) 

TuuliWatti Oy:s Varevaara vindkraftspark i Tervola har tagits i drift i april 2013. Områ-

det ligger cirka 50 kilometer sydost om Reväsvaara vindkraftspark. Vindkraftsparken 

består av tio 3 MW kraftverk. Vindkraftverkens navhöjd är 139 meter och rotordiame-

tern är 112 meter. (TuuliWatti Oy 2015a) Dessutom planerar TuuliWatti Oy att bygga 

tre vindkraftverk på Löylyvaara, väster om Varevaara vindkraftspark. Det projektets 

delgeneralplan är under utarbetande. (TuuliWatti Oy 2015b) 

I årsskiftet 2010–2011 färdigställdes Rajakiiri Oy:s landbaserade vindkraftprojekt 

Puuska med åtta vindkraftverk vid havsstranden på Outokumpu stålverksområde i Tor-

neå Röyttä. Var och en av de åtta kraftverken i parken har en effekt av 3,6 MW. Vind-

kraftverkens navhöjd är 100 meter och rotordiameter är 120 meter. (Rajakiiri Oy 2015a) 
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I området har Rajakiiri också ett havsbaserat vindkraftsprojekt Kiiri, med planerad loka-

lisering i havsområdet utanför Röyttä. Projektet har gått igenom MKB-processen och en 

delgeneralplanlägging för vindkraft pågår för området. I området planeras att bygga som 

mest 45 vindkraftverk med effekten 3–5 MW per styck. Den pågående delgeneralplan-

läggningen omfattar en del av detta. Kraftverkens navhöjd planeras vara cirka 100 meter 

och rotordiameter cirka 100–125 meter. (Rajakiiri Oy 2015b) Dessa projekt är belägna 

cirka 50 kilometer sydost om projektområdet vid Reväsvaara. 

På den svenska sidan finns de närmaste vindkraftverken på cirka 40 kilometers avstånd 

från den planerade vindparken vid Reväsvaara. Söder om Reväsvaara projektområde 

ligger Kalix Vindkrafts två vindkraftsparker som tillsammans omfattar åtta vindkraft-

verk (Vindlov 2015). Cirka 40 kilometer norr om Reväsvaara projektområde ligger Aa-

puas befintliga vindpark som omfattar sju 1,5 MW vindkraftverk med en totalhöjd om 

125 meter och rotordiameter 82 meter (Siral 2015).  

På sydvästsidan av Aapuas vindpark planerar och bygger OX2 Maevaaras vindkrafts-

projekt som omfattar sammanlagt 33–34 vindkraftverk. I den första etappen byggs 24 

vindkraftverk. Monteringsarbetet påbörjades under sommaren 2014 och avsikten är att 

bli färdiga i början av 2015. Under den andra etappen är avsikten att bygga 9–10 kraft-

verk. (OX2 2015)  

På cirka 50 kilometers avstånd från projektområdet vid Reväsvaara finns tre gruvprojekt 

(Arctic Centre 2015). På Ylitornio kommuns område planeras guldgruvan Rompas, som 

är i prospekteringsfas. I Torneå planeras gruvan Ristimaa. Gruvan Kalkkimaa i Torneå 

är redan i drift. På den svenska sidan är inga gruvprojekt eller gruvor i drift kända i när-

området till projektområdet i Reväsvaara. Inte heller några torvbrytningsprojekt är 

kända i närområdet till Reväsvaara (Arctic Centre 2015).  

I samband med utarbetandet av MKB-dokumentet är inga andra projekt kända i projekt-

områdets närområde. 
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Figur 2-10. Andra projekt i området kring Reväsvaara. 

2.7 Tillstånd och planer som eventuellt hör ihop med projektet 

2.7.1 Nödvändiga tillstånd 

2.7.1.1 Miljökonsekvensbeskrivning 

Enligt 4 § MKB-lagen (468/1994) ska det för projekt som kan ha betydande skadliga 

miljökonsekvenser tillämpas bedömningsförfarande enligt MKB-lagen. Enligt MKB-

förordningen 2 kap. 6 § punkt 7 e (713/2006, ändring 359/2011) ska MKB-processen 

tillämpas på vindkraftsprojekt när antalet enskilda vindkraftverk är minst tio stycken el-

ler totaleffekten är minst 30 MW. Beskrivningsprocessen tillämpas dessutom på projekt 

som sannolikt medför, med hänsyn tagen också till kumulativa effekter, betydande mil-

jökonsekvenser med avseende på slag eller omfattning. 

Lapplands NTM-central har 16.4.2014 lämnat ett utlåtande (Dnro 

LAPELY/2/07.04/2014) om tillämpning av MKB-process i vindparksprojektet vid Re-

väsvaara. Enligt utlåtandet ska MKB-processen tillämpas på projektet beroende på pro-

jektets konsekvenser för nationellt värdefulla och landskapsmässigt känsliga objekt.   

Efter beslutet om att MKB-process krävs har antalet vindkraftverk som utreds i pro-
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jektet höjts från åtta kraftverk i MKB-behovsprövningsfasen till 10–15 kraftverk varvid 

MKB-processen ska tillämpas på projektet även på grund av vindkraftverkens antal.  

Projektets MKB-process omfattar MKB-programmet och detta MKB-dokument. MKB-

dokumentet och kontaktmyndighetens (i detta projekt Lapplands NTM-central) utlå-

tande om det utgör en förutsättning för att få tillstånd för projektet. 

2.7.1.2 Planläggning  

På planområdet finns inga gällande general- eller detaljplaner (kapitel 4.7.2.2.3). Samti-

digt med MKB-processen har utarbetandet av en delgeneralplan för den planerade vind-

kraftsparken inletts. De utredningar som görs i samband med MKB-processen, till ex-

empel utredningar av natur, fågelliv och landskap, samt konsekvensbedömningar utgör 

också utredningsmaterial för planeringen.  

Samordning av planläggningen och MKB-processen beskrivs i punkt 3.1.5. Enligt 5 § i 

MKB-lagen ska kontaktmyndigheten, den kommun som utarbetar planen och den pro-

jektansvarige ha ett tillräckligt samarbete för att kunna samordna beskrivningsprocessen 

med planläggningen. 

2.7.1.3 Nyttjanderätt och arrendeavtal 

Området ägs av privata markägare och UPM har tecknat arrende- och nyttjanderättsavtal 

i området för produktion av vindkraft. 

2.7.1.4 Bygglov 

Bygglov enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) söks för all nybyggnation. 

Lovet söks hos bygglovsmyndigheten i aktuell kommun som vid beviljande av lovet 

kontrollerar att planen är i överensstämmelse med fastställd detaljplan och byggbe-

stämmelser.  Genom ändringen (134/2011) av markanvändnings- och bygglagen blev 

det möjligt att bevilja bygglov för vindkraftverk direkt på generalplanens grund (77a §). 

Bygglov behövs innan byggandet påbörjas. Beviljande av bygglov förutsätter att pro-

cessen för miljökonsekvensbeskrivning har slutförts.  

2.7.1.5 Flyghindertillstånd 

Säkerheten och smidigheten för flygtrafiken kan försvåras av så kallade flyghinder. För 

att sätta upp ett flyghinder krävs enligt luftfartslagen (1194/2009) ett flyghindertillstånd, 

behovet av detta definieras i 165 § luftfartslagen. I praktiken kräver alla över 60 meter 

höga konstruktioner (nära flygplatser 30 meter) flyghindertillstånd som söks hos Trafik-

säkerhetsverket Trafi. Till ansökan bifogas ett utlåtande från Finavia om ärendet och det 

egentliga flyghindertillståndet beviljas av Trafi. Enligt luftfartslagen får inte flyghinder 

störa flygtrafiken eller anläggningar som tjänar luftfarten och får inte sättas upp på ett 

sådant sätt att det av misstag kan förväxlas med anläggningar eller märken som tjänar 

luftfarten.  

Innan byggande av varje vindkraftverk söks flyghindertillstånd för det enligt luftfartsla-

gen. För kraftverken finns redan Finavias utlåtande som ska bifogas ansökningarna. 
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2.7.1.6 Försvarsmaktens godkännande  

Vindkraftverk kan påverka radarobservationer och Försvarsmaktens verksamhet. Den 

projektansvarige ska därför begära ett utlåtande om den planerade vindkraftsparken från 

Försvarsmaktens huvudstab. Godkännandet är en förutsättning för att genomföra pro-

jektet. Huvudstaben hämtar in ställningstaganden från olika försvarsgrenar och centra 

för att forma en samlad ståndpunkt för Försvarsmakten.  

Den projektansvarige har begärt ett utlåtande från Försvarsmakten om det planerade 

vindkraftprojektet vid Reväsvaara. Försvarsmakten har i sitt utlåtande från november 

2013 (Huvudstaben 2013) konstaterat att projektet inte bedöms ha betydande inverkan 

på Försvarsmaktens verksamhet och att Försvarsmakten inte motsätter sig projektet. 

2.7.1.7 Tillstånd enligt elmarknadslagen och anslutning till elnätet 

Byggande av en kraftledning med minst 110 kV kräver tillstånd enligt elmarknadslagen 

som söks hos Elmarknadsverket. Tillståndet gäller behovet av elöverföring, inte byg-

gandet av kraftledningen.  

Anslutning till Tornionlaakson Sähkö Oy:s nät har diskuterats och nätanslutningsavtal 

sluts när projektet framskrider. 

2.7.2 Andra tillstånd som eventuellt krävs 

2.7.2.1 Miljötillstånd  

För vindkraftverk kan det från fall till fall krävas miljötillstånd enligt miljöskyddslagen 

(527/2014) om de till exempel placeras mycket nära bebyggelse och kan medföra besvär 

enligt lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920). I fallet vindkraftverk kan 

konsekvenser som innebär besvär vara buller och skuggeffekter från rotorbladens rotat-

ion. Miljötillstånd söks hos kommunens miljömyndighet. 

Projektet bedöms inte ha betydande konsekvenser för bebyggelse i projektområdets när-

område exempelvis på grund av buller eller skuggeffekter (kapitlen 4.4 och 4.5) och det 

bedöms inte kunna ge upphov till besvär enligt lagen angående vissa grannelagsförhål-

landen. Därigenom bedöms att det inte krävs miljötillstånd för projektet. 

2.7.2.2 Vattentillstånd 

Ett projekt kan kräva tillstånd enligt vattenlagen (587/2011) om det äventyrar det natur-

liga tillståndet för en bäck eller innebär andra ändringar i vattendrag (till exempel för-

ändring av en källa i naturtillstånd). Tillstånd enligt vattenlagen kan vid behov sökas 

tillsammans med miljötillstånd. 

Projektet bedöms inte ha betydande konsekvenser för vattendrag (punkt 4.17), och däri-

genom bedöms att det inte krävs vattentillstånd i projektet. 

2.7.2.3 Anslutningstillstånd 

Byggande av nya anslutningar för enskild väg eller förbättring av befintliga anslutningar 

kräver anslutningstillstånd som NTM-centralen lämnar. 
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2.7.2.4 Undantag från vissa bestämmelser i naturskydds- och vattenlagen 

Om uppförandet av en vindkraftpark och tillhörande verksamheter har en skadlig inver-

kan på arter som behöver särskilt skydd, fridlysta arter eller arter enligt bilaga IV(a) till 

habitatdirektivet (92/43/EEG), söker den projektansvarige vid behov undantag enligt na-

turvårdslagen. 

Med stöd av 42 § naturvårdslagen (1996/1096) har det fridlysts arter vars existens blivit 

hotad, eller om fridlysning av någon annan anledning visat sig behövlig. Det är förbju-

det att plocka eller förstöra fridlysta växter eller deras delar. Med stöd av 47 § natur-

vårdslagen är det förbjudet att förstöra eller försämra en förekomstplats som är viktig 

för att en art som kräver särskilt skydd skall kunna fortleva. Ett förbud träder i kraft när 

NTM-centralen har fattat och delgivit beslut om områdets gränser. Arter som kräver 

särskilt skydd är sådana hotade arter som uppenbart hotas av utrotning. Arterna framgår 

av naturvårdsförordningens bilaga 4. NTM-centralen kan bevilja tillstånd att frångå frid-

lysningsreglerna för en växtart eller förbud rörande en art som kräver särskilt skydd, om 

artens skyddsnivå bibehålls på en gynnsam nivå.  

Med stöd av 49 § naturvårdslagen (1096/1996) är det förbjudet att förstöra och försämra 

platser där de djurarter som nämns i bilaga IV (a) till habitatdirektivet förökar sig och 

rastar. Dessa arter är arter inom det så kallade strikta skyddssystemet. De arter som fö-

rekommer i Finland finns uppräknade i bilaga 5 till naturvårdsförordningen. Förbudet 

gäller alla föröknings- och rastplatser utan att särskilt beslut fattats om dem. NTM-

centralen kan lämna undantag för förbudet bara på strängt definierade grunder som 

framgår av artikel 16 (1) habitatdirektivet. 

2.7.2.5 Behov av Natura-bedömning 

Natura 2000-nätverket är ett ekologiskt nätverk som täcker Europeiska gemenskapen. I 

65 § Naturvårdslagen (20.12.1996/1096) stadgas att om ett projekt eller en plan anting-

en i sig eller i samverkan med andra projekt eller planer sannolikt betydligt försämrar de 

naturvärden i ett område som ingår i nätverket Natura 2000, för vars skydd området har 

införlivats i nätverket, ska den som genomför projektet eller gör upp planen på behörigt 

sätt bedöma dessa konsekvenser. 

Som en del av detta projekts MKB-process har behovet av en Natura-utredning enligt 

65 § i naturvårdslagen gällande Torne och Kalix älvsystem samt Kainuunkylä öar be-

dömts. I bedömningen av behovet av en Natura-utredning klarläggs om projektet skulle 

kunna ha någon kanal för påverkan på de naturvärden som utgör grund för Natura-

områdets skydd. Enligt bedömningen av behovet av Natura-utredning är det inte nöd-

vändigt att göra en Natura-utredning (stycke 4.16.3.1). Behovet av Natura-utredning be-

slutas av NTM-centralen. 

2.7.2.6 Specialtransporttillstånd  

En transport behöver specialtransporttillstånd om den överskrider de tillåtna mått- eller 

massagränserna för normal trafik. Specialtransporttillstånd söks skriftligt genom att 

skicka ansökningsblanketten eller en fritt formulerad ansökan per e-post, fax eller post 

till NTM-centralen i Birkaland. NTM-centralen i Birkaland beviljar alla tillstånd för 

specialtransporter i Finland med undantag för Åland. Transport av vindkraftverkens 

komponenter kan kräva att specialtransporttillstånd söks.  
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2.7.2.7 Avtal om placering av kabel, rör, elledning eller annan motsvarande konstruktion 

inom vägområde 

Placering av kabel, rör, elledning eller annan motsvarande konstruktion på vägområde 

kräver att avtal sluts med NTM-centralen. 

2.7.2.8 Arbetstillstånd för arbete på vägområde 

Om man utför arbete i anslutning till landsväg eller på vägområde behöver du ett arbets-

tillstånd som beviljas av NTM-centralen. 

2.7.2.9 Undersökningstillstånd för kraftledningsområde 

För fältundersökningar av kraftledningssträckningar söks vid behov undersökningstill-

stånd enligt lagen om inlösen (603/1977) från regionförvaltningsverket.  

Kraftledningssträckningen ligger inom projektområdet där UPM har tecknat avtal om 

arrende och nyttjanderätt med de privata markägarna och därigenom behövs inget 

undersökningstillstånd för kraftledningen.  

2.7.2.10 Inlösentillstånd för kraftledningsområde 

Eventuellt inlösen av markområden för att bygga kraftledning kräver inlösentillstånd en-

ligt lagen om inlösen (603/1977) som utfärdas av statsrådet (Finlands regering). Innan 

inlösenprocesser ska nyttjanderättsfrågor förhandlas med markägarna. Om inlösentill-

stånd söks för byggande av kraftledning och om utfärdande av inlösentillståndet inte 

motsägs eller då frågan gäller inlösen som är av mindre betydelse för allmän eller en-

skild fördel, avgörs ansökan om inlösentillstånd av behörigt lantmäterikontor. Miljö-

konsekvensbeskrivningsdokumentet och kontaktmyndighetens utlåtande om det bifogas 

ansökningen. 

Kraftledningsområdet ligger inom projektområdet där UPM har tecknat avtal om ar-

rende och nyttjanderätt med de privata markägarna och därigenom behövs inget inlösen-

tillstånd för kraftledningen.  

2.7.2.11 Tillståndsförfarande som följer av att man inkräktar på fornlämningar 

Fornlämningar är skyddade, men i samband med projekt som är viktiga för samhället är 

det möjligt att frångå skyddet efter tillräckliga undersökningar ifall bevarande av forn-

lämningsobjektet utgör hinder för att genomföra projektet (Lagen om fornminnen 11 § 

(22.12.2009/1443)). Närmare undersökningar kräver tillstånd att rubba från NTM-

centralen. Museiverket lämnar utlåtande i ärendet och bestämmer de kommande beho-

ven av undersökningar och förhandlingar. Efter tillräckliga undersökningar och doku-

mentation kan objektet tas bort om det inte visar sig vara särskilt värdefullt.  

2.7.3 Begäran om utlåtanden 

2.7.3.1 Konsekvenser för tv- och radiosändningar  

I samband med MKB-processen har ett utlåtande begärts från Digita Oy om projektets 

konsekvenser för tv- och radiosändningar.  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1963/19630295#a22.12.2009-1443
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2.7.3.2 Påverkan på väderradar 

Vindkraftverk kan påverka funktionen för väderradar om radaranläggningen ligger nära 

vindkraftverken. I samband med MKB-processens samråd begärs utlåtande från Meter-

orologiska institutet. 

2.8 Projektets förhållande till planer och program gällande utnyttjande av naturre-

surser och miljöskydd  

Till de för vindkraftsprojektet mest centrala planerna och programmen gällande miljö-

skydd hör såväl nationella målprogram som internationella åtaganden. Dessa förplikti-

gar i allmänhet inte verksamhetsutövare direkt, men deras mål kan överföras till verk-

samhetsidkarnas nivå genom till exempel nödvändiga tillstånd. I tabell 2-2 presenteras 

vindkraftsprojektets förhållande till gällande planer och program rörande miljöskydd. 
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Tabell 2-2. Projektets förhållande till planer och program gällande utnyttjande av naturresurser och miljöskydd. 

Projektets förhållande till planer, program och avtal 

Benämning Innehåll Förhållande till projektet Hänvisning 

FN:s klimatkonvent-
ion 

Under klimatkonferensen i Kyoto i december 1997 
godkände EU som sitt mål att minska de samman-
lagda utsläppen av växthusgaser med åtta procent 
från 1990 års nivå. Finlands mål har satts till att 
stabilisera utsläppen på 1990 års nivå. Kyotopro-
tokollets andra åtagandeperiod inleddes den 1 
januari 2013 och pågår i åtta år och avslutas den 
31 december 2020.   

Avsikten är att 2015 i Paris sluta ett täckande kli-
matavtal som träder i kraft 2020. 

Vindkraftsproduktion ger inte upphov till direkta 
utsläpp av växthusgaser. Med vindkraftsprodukt-
ion kan energiproduktionsformer baserade på 
förbränning av fossila bränslen ersättas och 
därigenom kan elproduktionens genomsnittliga 
koldioxidutsläpp i Finland minskas. 

1997 Kyotos klimatkonferens, 1998 kom 
EU-länderna överens om fördelning av 
målet för utsläppsminskning sinsemellan.  

 

EU:s energistrategi Målet för EU:s energistrategi är att säkra till-
gången på konkurrenskraftig och ren energi mot 
bakgrund av klimatförändringen, ökande global 
efterfrågan på energi och osäkerheter i framtida 
energileveranser. För att uppnå målen i energi-
strategin har ett handlingsprogram i tio punkter 
fastställts. I programmet ingår bland annat utveckl-
ing av EU:s interna energimarknad, garantering av 
försörjningssäkerheten för energi, minskning av 
utsläpp av växthusgaser och ett mål för använd-
ning av förnybar energi på lång sikt. 

Enligt programmet bör EU sätta långsiktiga mål 
för att öka användningen av förnybar energi och 
minska utsläppen av växthusgaser. Vindkraft-
produktion ger inte direkta utsläpp av växthus-
gaser och vindkraft är förnybar energi. Ökning 
av vindkraftsproduktion stöder därför de mål 
som satts upp i EU:s energistrategi. 

EU:s energistrategi (An Energy Policy for 
Europe) publicerades 10 januari 2007. 
Kommissionens meddelande Energi 2020 
- En strategi för hållbar och trygg energi-
försörjning på en konkurrensutsatt mark-
nad från den 10 november 2010. 
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Projektets förhållande till planer, program och avtal 

Benämning Innehåll Förhållande till projektet Hänvisning 

EU:s klimat- och 
energipaket 

EU har kommit överens om ett för alla medlems-
länder gemensamt åtagande att till år 2020 sänka 
sina utsläpp av växthusgaser med 20 procent jäm-
fört med 1990 års nivå. Dessutom ger besluten i 
klimat- och energipaketet riktlinjer för hur EU vid 
behov går över till ett starkare åtagande för sänk-
ning av utsläpp som en del av ett internationellt 
klimatavtal. Målet är dessutom att öka andelen 
förnybar energi till 20 procent av EU:s slutförbruk-
ning av energi, effektivisera energianvändningen 
med 20 procent jämfört med utvecklingen längs 
grundfåran fram till 2020 och öka andelen 
biobränsle i trafiken till tio procent.  

Vindkraft är förnybar energi. Ökningen av vind-
kraftsproduktion hjälper Finland att uppnå de 
mål som satts för andelen förnybar energi. Vind-
kraftsproduktion ger inte upphov till direkta ut-
släpp av växthusgaser. Med den kan energipro-
duktionsformer baserade på förbränning av fos-
sila bränslen ersättas och därigenom kan elpro-
duktionens genomsnittliga koldioxidutsläpp i 
Finland minskas. 

EU publicerade paketet i anslutning till 
förnybar energi och klimatförändring den 
23 januari 2008. 

Finlands energi- och 
klimatstrategi 

 

Statsrådet (Finlands regering) godkände 2008 en 
långsiktig klimat- och energistrategi som behand-
lar klimat- och energipolitiska åtgärder fram till 
2020 och som referens ända till 2050. Arbets- och 
näringsministeriet publicerade i mars 2013 en 
uppdaterad nationell energi- och klimatstrategi. 
Syftet med uppdateringen är att säkerställa att 
Finland kommer att nå de energi- och klimatmål 
som uppställts för 2020. Samtidigt banas väg för 
energi- och klimatmål på lång sikt som ska sänka 
utsläppen med minst 80 procent. Enligt strategi-
uppdateringen kan målet för förnybar energi år 
2020, 38 procents andel av slutförbrukningen, 
uppnås genom nuvarande åtgärder. Uppfyllandet 
av åtagandena förutsätter bland annat att använd-
ningen av vindkraft ökas kraftigt. Byggandet av 
vindkraftverk skyndas på genom att utveckla plan-
läggningen och tillståndsprocesserna och därige-
nom beviljandet av tillstånd. Produktionsmålet för 
2025 sätts till cirka nio terawattimmar. Det tidigare 
uppsatta målet för år 2020 är sex terawattimmar. 

Ökningen av vindkraftsproduktion stöder de mål 
som ställs i Finlands klimat- och energistrategi 
för att begränsa utsläppen av koldioxidutsläpp 
och öka andelen förnybar energi. 

Av statsrådet den 6 november 2008 god-
känd redogörelse för de åtgärder som 
ska genomföras inom energi- och klimat-
politiken i närtid, samt Statsrådets redo-
görelse för riksdagen den 20 mars 2013. 
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Projektets förhållande till planer, program och avtal 

Benämning Innehåll Förhållande till projektet Hänvisning 

Statsrådets framtids-
redogörelse om kli-
mat- och energipoliti-
ken 

Statsrådet (Finlands regering) godkände den 15 
oktober 2009 en framtidsredogörelse om klimat- 
och energipolitiken där riktlinjerna för Finlands 
klimat- och energipolitik på lång sikt dras upp. I 
redogörelsen sätts som mål att sänka Finlands 
klimatutsläpp med minst 80 procent fram till 2050 
från 1990 års nivå som en del av det internation-
ella samarbetet. Målet för regeringens energi- och 
klimatstrategi är att öka den förnybara energins 
andel till 38 procent fram till år 2020 och vidare till 
60 procent fram till år 2050. Enligt redogörelsen 
har vindkraft den största potentialen på medellång 
och lång sikt. 

Ökningen av vindkraftsproduktion stöder de mål 
som ställs i Finlands långsiktiga klimat- och 
energipolitik för att begränsa klimatutsläppen 
och öka andelen förnybar energi. 

Av statsrådet den 15 oktober 2009 god-
känd framtidsredogörelse om klimat- och 
energipolitiken i Finland på lång sikt. 

Lapin maakunta-
suunnitelma (Land-
skapsöversikten för 
Lappland) 2030 

Landskapsöversikten 2030 drar upp riktlinjerna för 
de långsiktiga målen för utvecklingen av regionen 
samt för strategin för uppnåendet av målen. När 
det gäller energiproduktionen är målet att Lapp-
land ska vara självförsörjande genom att utnyttja 
potentialen i förnybar energiproduktion. 

I översikten beaktas för energilösningar vind-
kraftsproduktionen vars tyngdpunkt definieras till 
havsområden och närområdet till överföringsnä-
ten. För inlandsobjekten strävar man efter sam-
manhållna lösningar och efter att jämka samman 
markanvändningen med turism, naturskydd och 
rennäring. Dessutom ska kommunerna få fastig-
hetsskatt för kraftverken. 

Vindkraft är förnybar energi som främjar själv-
försörjningen på energi. Vindkraftsprojektet vid 
Reväsvaara är beläget i omedelbar närhet till 
elöverföringsnätet och i projektets planering 
beaktas annan markanvändning i området, tur-
ism, naturskydd och rennäring.  

LAPPI – Pohjoisen luova menestyjä, La-
pin maakuntasuunnitelma 2030 
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3 PROCESSEN FÖR MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING  

3.1 Beskrivningsprocessens innehåll och mål 

Syftet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbeskrivning (468/1994) är att 

främja bedömningen och ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenser vid planering 

och beslutsfattande. Målet är också att öka medborgarnas tillgång till information och 

deras möjligheter till medbestämmande. Genom MKB-processen söker man förebygga 

eller lindra uppkomsten av skadliga miljökonsekvenser samt sammanjämka olika syn-

vinklar och mål.  

Lagen förutsätter att projektets miljökonsekvenser ska utredas i en beskrivningsprocess 

enligt lagen innan åtgärder med betydelse för miljökonsekvenser vidtas. Myndighet får 

inte lämna tillstånd för genomförande av projekt eller fatta andra motsvarande beslut in-

nan beskrivningen slutförts. 

Processen för miljökonsekvensbeskrivning är inte ett besluts- eller tillståndsförfarande 

så under bedömningen fattas inte beslut om genomförande av vindkraftsprojektet.  

MKB-processen inkluderar en program- och beskrivningsfas (figur 3-1). Program för 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB-program) är en plan för hur processen för miljö-

konsekvensbeskrivning organiseras och om de utredningar som krävs för det. Miljökon-

sekvensbeskrivningen (MKB-dokumentet) presenterar projektets egenskaper, tekniska 

lösningar och en bedömning av projektets miljökonsekvenser som resultat av beskriv-

ningsarbetet.. 

3.1.1 MKB-program 

I den första fasen av processen för miljökonsekvensbeskrivning sammanställs ett MKB-

program där projektet med sina etableringsalternativ, nuläget för projektområdet samt 

en plan för vilka konsekvenser som utreds i MKB-dokumentfasen och hur utredningar-

na görs presenteras. I programmet presenteras dessutom bland annat grundfakta om pro-

jektet och de alternativ som utreds samt en plan för hur information sprids under pro-

jektet och en uppskattning av projektets tidsplan.  

MKB-processen inleds officiellt när MKB-programmet lämnas till kontaktmyndigheten 

som i detta projekt är Lapplands NTM-central. Kontaktmyndigheten kungör i bland an-

nat lokala tidningar framläggning av beskrivningsprogrammet  under minst en månad i 

områdets kommuner. Under framläggningstiden kan allmänheten framföra sina syn-

punkter på MKB-programmet till kontaktmyndigheten. Kontaktmyndigheten begär 

också in utlåtanden om programmet från myndigheter. Kontaktmyndigheten samman-

ställer de synpunkter på och utlåtanden om programmet som lämnats och lämnar på de-

ras grund sitt eget utlåtande till den projektansvarige.  
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Figur 3-1. MKB-processens faser. 

3.1.2 Miljökonsekvensbeskrivning 

Det egentliga arbetet med beskrivning av miljökonsekvenser görs på basis av beskriv-

ningsprogrammet och kontaktmyndighetens utlåtande om det samt andra utlåtanden och 

synpunkter. Arbetets resultat presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen. I MKB-

dokumentet presenteras bland annat 

 de alternativ som ska beskrivas 

 en projektbeskrivning och tekniska data 

 en beskrivning av miljöns nuvarande tillstånd 

 miljökonsekvenserna av etableringsalternativen och nollalternativet samt deras be-

tydelse 

 en jämförelse av bedömda alternativ 

 metoder för att förebygga och begränsa skadliga miljökonsekvenser 

 ett förslag till uppföljningsprogram för miljökonsekvenser 

 en beskrivning av hur samråd och deltagande ordnas under MKB-processen 

 en utredning om projektets förhållande till väsentliga planer och program 

 en beskrivning av hur kontaktmyndighetens utlåtande beaktats i arbetet med kon-

sekvensbeskrivningen. 

Kontaktmyndigheten kungör miljökonsekvensbeskrivningen på samma sätt som pro-

grammet för miljökonsekvensbedömning. Miljökonsekvensbeskrivningen är utställd 
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under två månader då utlåtanden begärs från myndigheter och boende, och andra intres-

segrupper har möjlighet att framföra sina synpunkter till kontaktmyndigheten. Kontakt-

myndigheten sammanställer de synpunkter på och utlåtanden om beskrivningen som 

lämnats och lämnar med dem som grund sitt eget utlåtande senast två månader efter 

framläggningstidens slut. Kontaktmyndighetens utlåtande avslutar MKB-processen.  

Tillståndsmyndigheterna använder MKB-dokumentet och kontaktmyndighetens utlå-

tande om det som grundmaterial för sitt eget beslutsfattande. 

3.1.3 Internationellt samråd 

Granskningen av gränsöverskridande miljökonsekvenser har reglerats i den s.k. Es-

bokonventionen. Konventionen (67/1997) från FN:s ekonomiska kommission för 

Europa ratificerades av Finland 1995 och trädde i kraft 1997.  

Konventionens parter har rätt att delta i en MKB-process i Finland om det bedömda pro-

jektets miljökonsekvenser kan riktas mot ifrågavarande stat. På motsvarande sätt har 

Finland rätt att delta i en MKB-process för projekt inom en annan stats område, om pro-

jektets miljöpåverkan kan riktas mot Finland.  

I Finland sköter miljöministeriet arrangemangen kring det internationella samrådet. Mil-

jöministeriet informerar närliggande staters miljömyndigheter om att projektets MKB-

process inleds. Om den berörda staten beslutar att delta i processen framlägger den 

MKB-programmet och i senare skede även MKB-dokumentet offentligt för eventuella 

utlåtanden och synpunkter. Miljöministeriet sammanställer inkomna utlåtanden och 

synpunkter och förmedlar uppgifterna till kontaktmyndigheten för att beaktas i kon-

taktmyndighetens utlåtande. 

3.1.4 MKB-processens parter 

För beskrivningsprocessen ansvarar den projektansvarige som i detta projekt är UPM-

Kymmene Oyj. MKB-programmet och -dokumentet utarbetas antingen av den projekt-

ansvarige eller av en MKB-konsult (i detta projekt Pöyry) på den projektansvariges 

uppdrag. Kontaktmyndigheten, som i detta projekt är Lapplands NTM-central, har en 

central lagstadgad roll i MKB-processen. Kontaktmyndigheten styr bland annat MKB-

processen genom att bestämma de förhållanden som ska granskas i MKB-dokumentet. 

En viktig del i MKB-processen har också allmänheten och andra myndigheter som på-

verkar MKB-processen bland annat genom att lämna utlåtanden och synpunkter. De 

parter som deltar i MKB-processen för detta projekt åskådliggörs i figur 3-2. 



 MKB-DOKUMENT  
   
 UPM-Kymmene Oyj 
 Vindkraftsprojektet vid Reväsvaara  47 
 

 

Copyright © Pöyry Finland Oy 

 

Figur 3-2. Parter delaktiga i MKB-processen. 

 

3.1.5 Samordning av MKB-processen med planläggningen 

Genomförande av vindkraftsprojektet vid Reväsvaara kräver att en delgeneralplan upp-

rättas. Enligt 5 § i MKB-lagen ska kontaktmyndigheten, den kommun som utarbetar 

planen och den projektansvarige ha ett tillräckligt samarbete för att kunna samordna be-

skrivningsprocessen med planläggningen. I detta projekt har utarbetandet av delgeneral-

planen inletts samtidigt med MKB-processen. Strävan är att driva processerna parallellt 

(figur 3-3) bland annat genom att om möjligt arrangera gemensamma samrådsmöten.  I 

samband med MKB-processen utarbetas också de utredningar och konsekvensbedöm-

ningar som krävs för planläggningen. 

Upprättande av MKB-programmet och delgeneralplanens program för deltagande och 

bedömning (PDB) (i praktiken planeringen av dessa två processer) har gjorts samtidigt 

direkt i början av arbetet. På detta sätt har det kunnat säkerställas att man i bestämning-

en av processernas faser och tidplaner har kunnat ta hänsyn till kraven i olika lagstift-

ningar samt parternas möjlighet till påverkan i rätt tid. Synpunkter kan lämnas samtidigt 

om MKB-programmet och planens PDB (program för deltagande och bedömning). PDB 

finns framlagt ända tills planförslaget ställs ut. 

Planens underlag har upprättats samtidigt som miljökonsekvenserna för projektalterna-

tiven bedöms och MKB-dokumentet utarbetas. Underlaget, som också kommer att om-

fatta ett planutkast, avser man att framlägga samtidigt med MKB-dokumentet. Utlåtan-

den om materialen begärs enligt MKB-lagen samt markanvändnings- och bygglagen 

(MarkByggL). Under framläggningstiden söker man ordna ett gemensamt möte för all-

mänheten. Under framläggningstiden kan synpunkter lämnas på båda materialen. Er-

hållna synpunkter och remissvar behandlas gemensamt.  
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Figur 3-3. Samordning av MKB-process och planläggning. 

 

Planförslaget utarbetas och läggs fram efter det att kontaktmyndigheten (Lapplands 

NTM-central) har lämnat sitt utlåtande om MKB-dokumentet. MKB-processen avslutas 

i och med att utlåtandet lämnas, men planläggningen fortsätter med upprättande av plan-

förslag. I detta sammanhang beaktas i mån av möjlighet den återkoppling som erhållits 

om MKB-dokumentet. Efter detta fortsätter planläggningen med förslagsfasens fram-

läggnings- och remissrunda, samrådsmöte samt behandling av erhållna synpunkter och 

remissvar samt och godkännandebehandling av planen. 

I figur 3-4 presenteras den planerade tidplanen för MKB-processen och planläggningen 

för vindkraftsprojektet vid Reväsvaara. Avsikten är att slutföra MKB-processen under 

hösten 2015. Planens underlag, inklusive där ingående planutkast, ställs ut under som-

maren 2015. Utlåtanden och synpunkter begärs in om underlaget. Efter detta upprättas 

ett förslag till delgeneralplan, som enligt nuvarande bedömning ställs ut under slutet av 

2015. Målet är att delgeneralplanen lämnas till kommunens godkännandebehandling in-

nan slutet av 2015. 
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Figur 3-4. Preliminär tidplan för MKB-process och planläggning. 

3.2 Information och deltagande 

MKB-processen är en öppen process som de boende och andra intressegrupper har möj-

lighet att delta i. De boende och andra som är intresserade av projektet kan delta i pro-

cessen genom att framföra sina synpunkter till Lapplands NTM-central som fungerar 

som kontaktmyndighet och till den projektansvarige eller MKB-konsulten. Erhållna 

synpunkter och åsikter försöker man beakta och utnyttja efter möjlighet i projektets pla-

nering när processen framskrider. 

I detta projekt har de boendes och olika intressenters synpunkter kartlagts i så stor om-

fattning som möjligt. Under MKB-processen har det ordnats flera olika slags sam-

rådstillfällen. När det gäller information och deltagande har intressegrupper i både Fin-

land och Sverige beaktats. Information och deltagande beskrivs närmare i avsnitten ne-

dan. 

3.2.1 Uppföljningsgrupp 

För att följa och styra MKB-processen har en uppföljningsgrupp satts samman från 

olika intressegrupper. Avsikten med uppföljningsgruppen har varit att sprida informat-

ion om projektet och dess miljökonsekvenser till olika parter, få information och syn-

punkter ur olika synvinklar, säkerställa att de uppgifter som används vid beskrivning av 

miljökonsekvenserna är uppdaterade och så täckande som möjligt samt att främja dialo-

gen mellan olika parter. Uppföljningsgruppen har följt projektets MKB-process och 

lämnat sina kommentarer om utredningar som färdigställts under processen samt om 

MKB-programmet och -dokumentet. Strävan var att bilda uppföljningsgruppen av såd-

ana parter vars verksamhet eller intressen ifrågavarande projekt kan påverka. Uppfölj-

ningsgruppens sammansättning är kompletterad efter kommentarer från kontaktmyn-

digheten och Ylitornio kommun. 

Till uppföljningsgruppen kallades representanter för följande parter: 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

MKB-PROCESS

Utarbetande av beskrivningsprogram

Beskrivningsprogram till kontaktmyndigheter

Beskrivningsprogram framlagt

Kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet

Utarbetande av konsekvensbeskrivning

Särsklida utredningar

Konsekvensbeskrivning (MKB-dokument) till kontaktmyndigheter

Konsekvensbeskrivning (MKB-dokument) framlagt

Kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-dokumentet

Uppföljningsgruppens möte

Möte för allmänheten

Upprättande av programmet för deltagande och bedömning (PDB)

Utarbetande av planutkast

Beredningsskedets samråd

Utarbetande av planförslag

Planförslagets framläggande och utlåtanden

Färdigställande av planförslag

Godkännande av planen i kommunen

2014 2015 2016

1. fasen

3. Förslagsfas

4. Godkännande

2.fasen

AMRÅD MED INTRESSEGRUPPER

UTARBETANDE AV DELGENERALPLAN

1. Program- och beskrivningsskede

2. Beredningsfas (planutkast)



 MKB-DOKUMENT  
   
 UPM-Kymmene Oyj 
 Vindkraftsprojektet vid Reväsvaara  50 
 

 

Copyright © Pöyry Finland Oy 

 

 

I uppföljningsgruppens arbete deltar dessutom representanter för UPM (projektansvarig) 

och Pöyry (MKB-konsult).  

Uppföljningsgruppen samlades första gången 18.6.2014 i Ylitornio kommunhus. Under 

mötet diskuterades bl.a. beaktande av konsekvenser för rennäringen, landskapsplan-

läggningen samt om samordning av MKB-processen och utarbetandet av delgeneralpla-

nen. De kommentarer som lämnades under mötet och därefter, har beaktats i MKB-

processen. 

Uppföljningsgruppen samlas en andra gång den 26 februari 2015 för att behandla de ut-

redningar som gjorts och utkastet till MKB-dokument. Under mötet diskuterades bland 

annat eventuell utveckling av vandringsleden på området, eventuella konsekvenser för 

rennäringen och uppföljningen med hjälp av renarnas GPS-halsband samt de flyghinder-

ljus som vindkraftverk förses med. De kommentarer som framfördes under mötet har 

beaktats i utarbetandet av MKB-dokumentet.  

3.2.2 Boendeenkät 

I samband med MKB-processen, som en del av beskrivningen av sociala konsekvenser, 

genomfördes i januari 2015 en boendeenkät på både den finska och den svenska sidan 

med avsikten att klargöra inställningen till projektet hos permanent boende, fritidsbo-

ende och markägare i projektets närinfluensområde (10 km radie från vindparksområ-

det). Boendeenkäten beskrivs närmare i punkt 4.12.1 och 4.12.3. 

3.2.3 Samrådsmöten och annan information 

Det ordnades ett för allmänheten öppet samrådsmöte om programmet för miljökonse-

kvensbeskrivning den 1 oktober 2014 i Ylitornio kommunhus. I samrådsmötet deltog 

utöver representanter för kontaktmyndigheten, kommunen, den projektansvarige och 

MKB-konsulten cirka 20 personer. I mötet som sammankallats av kontaktmyndigheten 

presenterades projektet, den projektansvarige, programmet för miljökonsekvensbeskriv-

ning samt hur planläggningen och MKB-processen framskrider. Under mötet hade all-

mänheten möjlighet att framföra synpunkter på beskrivningen av miljökonsekvenser, 

planläggningen och projektet, samt att diskutera med och ställa frågor till representanter 

för kontaktmyndigheten (Lapplands NTM-central), den projektansvarige och MKB-
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konsulten om projektet och MKB-processen. Under samrådsmötet diskuterades bland 

annat hur vindkraftsprojektet vid Reväsvaara framskrider och om beaktande av land-

skapskonsekvenser i projektets planering. Under mötet fanns en tolk på plats för 

svenskspråkiga deltagare. 

Ett andra samrådsmöte ordnas när MKB-dokumentet blivit färdig. Under mötet present-

eras resultaten av miljökonsekvensbeskrivningen. Under mötet har allmänheten tillfälle 

att framföra synpunkter på det arbete med beskrivning av miljökonsekvenser som ut-

förts och om det är komplett. 

Det informeras också om projektet och beskrivningen av dess miljökonsekvenser genom 

massmedia, t.ex. genom pressmeddelanden. Den projektansvarige ordnade dessutom 

den 30 januari 2014 ett öppet informationsmöte om projektet i Ylitornio. 

3.2.4 Beskrivningsprogrammets framläggning 

MKB-processen startade när den projektansvarige lämnade MKB-programmet till kon-

taktmyndigheten d.v.s. Lapplands NTM-central i augusti 2014.  

MKB-programmet var framlagt under tiden 18 september till 17 november 2014 i Lapp-

lands NTM-central samt kommunkontoren i Pello och Ylitornio och stadshuset i Tor-

neå. Dessutom fanns beskrivningsprogrammet framlagt på Lapplands NTM-centrals 

webbsidor. Lapplands NTM-central kungjorde framläggandet av beskrivningsprogram-

met i september 2014 i tidningarna Lapin Kansa, Meän Tornionlaakso samt Pohjolan 

Sanomat. 

För att genomföra det internationella samrådet i Sverige var MKB-programmet framlagt 

på Naturvårdsverkets webbsidor 22/9.–14/11 2014. Myndigheten kungjorde program-

mets framläggning i tidningarna Haparandabladet och NSD. 

3.3 Utlåtanden om och synpunkter på beskrivningsprogrammet 

Kontaktmyndigheten begärde utlåtanden om beskrivningsprogrammet från följande par-

ter: 
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Utöver dessa har andra parter och bland annat boende i närområdet haft möjlighet att 

framföra sina synpunkter på projektet. Till kontaktmyndigheten lämnades sammanlagt 

22 utlåtanden och 2 synpunkter, av dessa var sex från Sverige och resten från Finland. I 

utlåtandena och synpunkterna har det framförts behov av kompletteringar i anslutning 

till beskrivningen. De viktigaste av dessa ingår också i kontaktmyndighetens utlåtande 

om beskrivningprogrammet. 

3.4 Kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet och dess beaktande i 

MKB-dokumentet  

NTM-centralen lämnade sitt utlåtande om projektets MKB-program den 16 december 

2014. I tabell 3-1 anges de frågor som det enligt kontaktmyndighetens utlåtande skulle 

fästas uppmärksamhet på när utredningar om miljökonsekvenser gjordes och i arbetet 

med MKB-dokumentet. I tabellens högra kolumn anges hur kontaktmyndighetens utlå-

tande beaktats i arbetet med att beskriva miljökonsekvenserna (utlåtandet tillgängligt 

http://www.ymparisto.fi  Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi  Ympäri-

stövaikutusten arviointi  YVA-hankkeet). 
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Tabell 3-1. Slutsatser i myndighetens utlåtande om MKB-programmet och deras 
beaktande i beskrivningsarbetet och MKB-dokumentet.  

Kontaktmyndighetens utlåtande Behandling i MKB-dokumentet 

I beskrivningsprogrammet för vindkraftsprojektet vid Reväsvaara presenteras programmets innehåll 
på det sätt som förutsätts i 9 § i MKB-förordningen. 

Projektbeskrivning 

Enligt kontaktmyndighetens synsätt skulle en karta 
med kommungränserna inritade ha underlättat förstå-
elsen av projektområdets läge. 

I MKB-dokumentet visas kommungränserna på kartan 
som illustrerar projektets lokalisering (bild 1-1). 

Beskrivning av miljöns nuvarande tillstånd 

Vid beskrivningen av miljöns nuvarande tillstånd är det 
viktigt att fästa uppmärksamhet på influensområdets 
egenskaper och känslighet för förändringar i nuläget, 
så att betydelsen av projektets konsekvenser kan be-
dömas. 

I MKB-dokumentet tas för varje konsekvens hänsyn 
till ifrågavarande influensområdes egenskaper och 
förändringskänslighet i nuläget. 

Alternativ och jämförelse av dem 

Med hänsyn tagen till att det inom projektets influens-
område finns bland annat ett av Finlands 27 national-
landskap, bör enligt kontaktmyndighetens syn även 
faktorer i anslutning till visuella konsekvenser beaktas 
när alternativ utformas. Utöver antalet kraftverk skulle 
principerna för gruppering av kraftverken och grup-
pernas estetiska egenskaper kunna beaktas i gransk-
ningen av alternativ. 

Placeringen av vindkraftverk har efter MKB-
programskedet genomgått några små ändringar och 
några kraftverk har flyttats bort från bergstopparna. 
Principerna för placering av kraftverken beskrivs i 
punkt 2.5.4. 

Kontaktmyndigheten betonar att principer om öppen-
het och transparens ska följas vid jämförelse av alter-
nativ, så att intressenterna har möjlighet att bedöma 
utgångspunkterna och antagandena i jämförelseme-
toderna som används för beskrivning av miljökonse-
kvenser. Därför bör när det gäller alternativen klargö-
ras till exempel vad som är förhållandet mellan vind-
kraftverkens effekt och totalhöjd, det vill säga ingår det 
i de alternativ som presenteras i beskrivningspro-
grammet i realiteten redan en jämförelse av olika stora 
kraftverk.  

Det vore bra att också precisera motiven för alternati-
vens utformning även när det gäller annan markan-
vändning: har det vid utformning av alternativ beaktats 
till exempel renskötsel och den vandringsled som går 
igenom projektområdet. 

I MKB-processen har konsekvensbeskrivningen gjorts 
med hänsyn tagen till de maximala konsekvenser 
projektet eventuellt kan ha för miljön och med de 
största möjliga vindkraftverken som planeras i pro-
jektet. Det finns inte något direkt samband mellan 
vindkraftverkens tornhöjd, bladlängd och generatorns 
nominella effekt. 

Principerna för placering av vindkraftverken och 
andra konstruktioner beskrivs i stycke 2.5.4. 

Vid placeringen av vindkraftverk har bland annat 
renskötsel och vandringsleden beaktats. 

I MKB-dokumentet ska även elanslutningens eventu-
ella miljökonsekvenser beskrivas. 

Elanslutningens eventuella miljökonsekvenser har 
beskrivits i MKB-dokumentet för varje väsentligt slag 
av konsekvens.  

Enligt kontaktmyndighetens syn bör elanslutningsal-
ternativen (VE1, VE2 och VE3) för klarhetens skull 
benämnas på annat sätt än projektets genomförande-
alternativ (VE1 och VE2). Ofta betecknas elanslut-
ningsalternativ exempelvis med bokstavskombination-
en SVE (SVE1, SVE2 osv.) eller genom att använda 
bokstäver i stället för nummer för att skilja alternativen 
åt (VEA, VEB osv.). 

Alternativen för elanslutning har i MKB-dokumentet 
för klarhets skull fått nya bokstavsbeteckningar (VE-
A, VE-B, VE-C ja VE-D) i stället för siffror. 
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Samordning av konsekvensbeskrivningen och andra lagstadgade processer 

Enligt 32 § ska landskapsplanen tjäna som ledning 
när generalplanen utarbetas. När myndigheterna pla-
nerar åtgärder som gäller områdesanvändningen och 
beslutar om att vidta dessa åtgärder, skall de beakta 
landskapsplanen, försöka främja genomförandet av 
planen och se till att åtgärderna inte försvårar genom-
förandet av planen. I MKB-dokumentet ska därmed 
projektets genomförandealternativ bedömas i förhål-
lande till de bestämmelser som ges i landskapspla-
nen. 

Projektets genomföradealternativ beskrivs i MKB-
dokumentets punkt 4.7 i förhållande till bestämmelser 
i landskapsplanen. 

 

Kontaktmyndigheten anser att projektområdet för 
vindkraft vid Reväsvaara är stort till sin areal och lig-
ger inom Natura-områdets tillrinningsområde, som 
närmast på två kilometers avstånd från Torne älv, så 
till konsekvensbeskrivningen ska en utredning om 
behovet av Natura-bedömning fogas, där det med 
tillräckliga utredningar, bedömningar och motiveringar 
framgår om en egentlig Natura-bedömning enligt 65 § 
naturvårdslagen och därmed sammanhängande re-
missförfarande ska göras. Som resultat av behovsbe-
dömningen framgår om projektet i betydande grad 
försämrar de naturvärden på vars grunder området 
har införlivats i Natura 2000-nätverket. 

Utredningen av behovet av Natura-bedömning i an-
slutning till Natura-området Torne-Muonio älvs vat-
tenområde (FI1301912, SE0820430, SCI) utfördes 
som en del av MKB-processen och utredningen pre-
senteras i kapitel 4.16.3.1. Enligt utredningen finns 
det inte behov av att göra en Natura-utredning enligt 
65 § i naturvårdslagen. 

För konsekvenser riktade mot vattenområdet ska även 
målen för vattnens status i vattenförvaltningsplanen 
för Torne älv-Muonio älv beaktas. Konsekvensbe-
skrivningen bör riktas mot bland annat konsekvenser-
na av markämnen som eventuellt sköljs ut från väg- 
och markkabelsträckningar, platserna där vindkraft-
verken uppförs samt marktäkter och som kan trans-
porteras till Natura-området. I utredningen av behovet 
av Natura-bedömning behöver dock inte separata 
naturutredningar göras. 

För konsekvenser riktade mot ytvatten har hänsyn 
tagits till vattenvårdsplanens mål för vattnens tillstånd 
och eventuell utsköljning av markämnen till vatten-
drag (punkt 4.16.3.1 och 4.17). 

Planer, tillstånd och beslut som projektet förutsätter 

I beskrivningsprogrammets avsnitt 6.4 Bygglov och 
flyghindertillstånd behandlas såväl bygglov som flyg-
hindertillstånd. Enligt kontaktmyndighetens synsätt bör 
dessa tillstånd för klarhetens skull behandlas i sepa-
rata avsnitt. 

I MKB-dokumentet behandlas flyghindertillstånd och 
bygglov i separata avsnitt 2.7.1.4 och 2.7.1.5. 

Enligt kontaktmyndighetens synsätt bör det i MKB-
dokumentet utöver nämnda tillstånd även behandlas 
undersökningstillstånd för kraftledningsområde, inlö-
sentillstånd för kraftledningsområde samt andra till-
stånd som eventuellt behövs.  

I MKB-programmet har inte hänsyn tagits till det till-
ståndsförfarande som följer av att man inkräktar på 
fornlämningar.  

När det gäller behovet av tillstånd enligt vattenlagen 
bör det observeras att även förändring av tillståndet 
för en källa i naturtillstånd kräver tillstånd enligt vatten-
lagen. 

MKB-dokumentets avsnitt om planer, tillstånd och 
beslut har kompletterats efter MKB-programmet så att 
punkter om undersökningstillstånd för kraftlednings-
område och inlösentillstånd för kraftledningsområde, 
samt andra eventuellt nödvändiga tillstånd lagts till. 

I MKB-dokumentet behandlas också det tillståndsför-
farande som följer av att man inkräktar på fornläm-
ningar och tillstånd enligt vattenlagen. 

 

Kontaktmyndigheten fäster också uppmärksamhet på 
den disposition och rubriksättning som används i kapi-
tel 6 och föreslår att det för de tillstånd och planer som 
projektet förutsätter görs tydligare skillnad mellan de 
tillstånd som projektets genomförande minst kräver 
och de tillstånd där behovet framgår när konsekvens-
beskrivningen och projektplaneringen framskrider. En 
sådan uppläggning underlättar för läsaren att få en 

I MKB-dokumentet har punkterna i MKB-programmets 
kapitel 6 redigerats (MKB-dokumentets punkt 2.7) så 
att först presenteras de tillstånd och planer som krävs 
för att genomföra projektet och i nästa punkt anges 
vilka tillstånd som är sådana att deras behov klargörs 
när konsekvensbeskrivningen och projektplaneringen 
framskrider. I samband med att tillstånden beskrivs 
nämns också var ifrågavarande tillstånd söks.   
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bild av hela tillståndshelheten i anslutning till projektet. 
Dessutom bör det i samband med tillstånden också 
nämnas varifrån ifrågavarande tillstånd söks.   

Enligt beskrivningsprogrammet är avsikten att an-
vända utredningar och konsekvensanalyser som upp-
rättas i anslutning till MKB-processen i planläggning-
en. När så är fallet anser kontaktmyndigheten att för-
hållandet till de riksomfattande målen för områdesan-
vändningen för de konsekvenser som uppstår vid ge-
nomförande av de olika alternativen ska beskrivas i 
samband med MKB-processen. 

Förhållandet till de riksomfattande målen för områ-
desanvändningen för de konsekvenser som uppstår 
vid genomförande av de olika alternativen i Re-
väsvaara-projektet beskrivs och behandlas i punkt 
4.7.3.2. 

I MKB-programmet för Reväsvaara har de riksomfat-
tande målen för områdesanvändning behandlats ytligt. 
Enligt kontaktmyndighetens synsätt bör i MKB-
dokumentet de viktigaste målen ur vindkraftsprojektets 
synvinkel anges och hur de olika alternativen kan 
främja uppfyllelsen av målen beskrivas. 

I kapitel 4.7.2.2.1 i MKB-dokumentet för vindkraftspro-
jektet vid Reväsvaara presenteras de ur projektets 
synvinkel väsentligaste riksomfattande målen för om-
rådesanvändningen och det beskrivs hur projektets 
olika genomförandealternativ kan främja uppfyllandet 
av ifrågavarande mål. 

Projektområdets västra spets gränsar till delgeneral-
planen för Torne älv. Om det i planen i projektområ-
dets närhet har anvisats byggplatser dit det kan riktas 
olägenheter rörande människors hälsa, levnadsförhål-
landen och trivsel, som buller och skuggeffekter, ska 
byggplatserna beaktas i konsekvensbeskrivningen. 

De byggplatser som anvisas i delgeneralplanen för 
Torne älv har beaktats vid arbetet med konsekvens-
beskrivningen till de delar det antas att några konse-
kvenser riktas mot dem. Resultaten för ifrågavarande 
byggplatser ingår i MKB-dokumentets rapportering av 
beskrivningsarbetets resultat. 

Behandlingen av betydelse och grunderna för detta är 
viktigt för beskrivningens transparens, så det bör fäs-
tas uppmärksamhet på detta i MKB-dokumentet. En-
ligt kontaktmyndighetens uppfattning ska konsekven-
sens egenskaper och områdets nuläge och föränd-
ringskänslighet beaktas vid bestämning av miljöns 
tålighet och konsekvensernas betydelse. 

Varje bedömd konsekvens egenskaper och områdets 
nuläge och förändringskänslighet beaktas i MKB-
dokumentet vid bestämning av miljöns tålighet och 
konsekvensernas betydelse. 

Människors hälsa, levnadsvillkor och trivsel 

Ur uppgifterna i beskrivningsprogrammet framgår inte 
om enkäten också utsträcks till boende och markä-
gare på den svenska sidan som finns på mindre av-
stånd än 5–10 km från projektområdet. Enligt kon-
taktmyndighetens synsätt skulle det vara bra om det 
fanns samma möjligheter på båda sidor om gränsen 
att svara på enkäten. 

Strävan har varit att genomföra boendeenkäten enligt 
motsvarande principer i såväl Finland som Sverige.  
Boendeenkäten har i Finland skickats till alla perma-
nenta och fritidshushåll inom ett avstånd av 0–3 kilo-
meter från vindkraftverken och med slumpurval till 
cirka var tredje permanent och fritidshushåll inom ett 
avstånd på 3–10 kilometer. Dessutom har enkäten 
skickats genom slumpurval till cirka var tredje perma-
nenthushåll i Sverige på 3–10 kilometers avstånd från 
vindkraftverken. Lagstiftningen i Sverige hindrar att 
enkäter skickas till ägare av fritidsbostäder. 

Sättet att genomföra boendeenkäten beskrivs när-
mare i punkt 4.12.1. 

Kontaktmyndigheten anser att det i beskrivningspro-
grammet har angetts att de väsentliga konsekvenser-
na för människor ska beskrivas. Metoderna för konse-
kvensbeskrivning bör beskrivas så att läsaren förmår 
förstå vad slutledningen i MKB-dokumentet om be-
skrivningen av de sociala konsekvenserna som helhet 
baseras på. 

Metoderna för att bedöma sociala konsekvenser be-
skrivs i MKB-dokumentets kapitel 4.12. 

När det gäller bebyggelse baseras uppgifterna i be-
skrivningsprogrammet på uppgifter från miljöförvalt-
ningens OIVA – Ympäristö- ja paikkatietopalvelu. 
Uppgifterna presenteras överskådligt på en karta. 
Enligt kontaktmyndighetens synsätt måste tillräckliga 
uppgifter om de bostads- och fritidshus som finns på 
influensområdet finnas, speciellt när konsekvenser 
inom närinfluensområdet, som vindkraftsbuller, be-
handlas. 

Uppgifterna från miljöförvaltningens OIVA –
 Ympäristö- ja paikkatietopalvelu har när det gäller 
bebyggelse kompletterats med bland annat byggplat-
ser som anvisas i delgeneralplanen för Torne älv och 
med uppgifter som kontrollerats hos kommunen.  
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I MKB-dokumentet bör eventuella samverkande effek-
ter från närliggande riksväg 21, Reväsvaarantie, Yli-
tornio-Kolari-järnvägen, marktäktplatsen, skjutbanan 
och användningen av skogsmaskiner med ljudland-
skapet i vindkraftsparkens influensområde beskrivas. 

Eventuella samverkande effekter från riksväg 21, 
Reväsvaarantie, Ylitornio-Kolari-järnvägen, marktäkt-
platsen, skjutbanan och användningen av skogsma-
skiner har beaktats och beskrivits i samband med 
bedömning av dessa konsekvenser. 

Det är sannolikt att de vindkraftverk som planeras vid 
Reväsvaara kommer att orsaka störningar i tv-
signalen. I projektets planering bör man förbereda sig 
på att åtgärda störningarna. I MKB-dokumentet bör 
den projektansvariges plan för att åtgärda störningar-
na presenteras. 

Den projektansvariges plan för att korrigera tv-
signalstörningar som eventuellt kan orsakas av vind-
kraftverkens drift presenteras i punkt 4.11.2.4. 

Utredningen av en ny sträckning för Aurinkovaarojen 
Jotos vid Reväsvaara skulle kunna innefatta vand-
ringsledens lämplighet för terrängcykling förutom fot-
vandring. I konsekvensbeskrivningsdokumentet vore 
det bra att klargöra om de nya vägar som byggs på 
vindkraftsprojektets område lämpar sig som en del av 
en cykelled.  

På den skogsväg som leder till projektområdet går 
vintertid en ledplan som är godkänd enligt 15 § ter-
rängtrafiklagen och en ledförrättad snöskoterled. Om 
skogsvägen används som serviceväg för vindkrafts-
området, ska en ny sträckning för leden planeras och 
anläggas i god tid innan projektet genomförs. 

Konsekvenser för snöskoterleden och vandringsleden 
och ny sträckning för leden samt dess lämplighet för 
terrängcykling granskas i punkt 4.12. Ny sträckning 
för leden och användning av den som till exempel 
terrängcykelled ska överenskommas i projektets fort-
satta skeden tillsammans med Ylitornio kommun. 

 

När det gäller vilt och även jakt bör det finnas tillräck-
ligt med uppgifter från området så att projektets kon-
sekvenser kan bedömas. 

När det gäller vilt och jakt har kontakt tagits med en 
lokal jaktförening och deras synpunkter har beaktats i 
bedömningen (punkt 4.12). 

Vid beskrivning av konsekvenser riktade mot rensköt-
sel finns det anledning att även använda Renbetesla-
gens förbunds anvisning om behandling av renskötsel 
i markanvändningsprojekt.  

Utredningarna bör göras över renbeteslagets hela 
område och i dessa ska renbeteslagets verksam-
hetsmiljö beaktas och hur området används för 
renskötsel under olika årstider (sommar- och vinter-
bete, brunst- och kalvningsområden, transportleder 
osv.) 

Renbeteslagens förbunds anvisning om behandling 
av renskötsel i markanvändningsprojekt har använts 
som stöd vid bedömning av vindparkens konsekven-
ser för renskötsel.  

Bedömningen av konsekvenser för renskötsel besk-
rivs i stycke 4.9. 

Om de vindkraftverk som ska byggas skiljer sig när 
det gäller storlek (större), antal (fler) eller lägen från 
de uppgifter på vars grund Huvudstaben (operativa 
avdelningen) har lämnat sitt utlåtande ska ett nytt utlå-
tande inhämtas från Huvudstaben. 

Huvudstaben har lämnat sitt utlåtande baserat på 
motsvarande uppgifter om vindkraftverkens storlek, 
antal och placering som presenteras i MKB-
dokumentet  (Huvudstaben 2013). 

Naturmiljö 

Vindkraftsområdet vid Reväsvaara ligger till en del 
också inom en grundvattenförekomst som är viktig för 
vattenförsörjningen (Reväsvaara 12976101). Söder 
om projektområdet finns grundvattenmagasinet Hui-
taperi (12976115) som är viktigt för vattenförsörjning-
en. Tillrinningsområdet för grundvattenförekomsten 
vid Reväsvaara är ganska litet. Vattentäkten har 1971 
beviljats tillstånd för uttag av 400 m

3
/dygn grundvatten 

och det har fastställts ett skyddsområde för vattentäk-
ten med ett beslut 21.11.1973 som högsta förvalt-
ningsrätten har ändrat 20.5.1975. I projektet bör 
skyddsområdenas lägen och bestämmelser kontrolle-
ras. 

Belägenheter och bestämmelser för skyddsområden 
för vattentäkten vid Reväsvaara har beaktats baserat 
på de uppgifter som är tillgängliga i projektet (punkt 
4.18.3.3). 

Av beskrivningsprogrammet framgår det inte vilka 
transportvägar som används för att nå vindkraftsom-
rådet. Enligt dagens praxis kan nya vägar och andra 
trafikområden anvisas på grundvattenförekomster 

Placeringen av transportleder och nya vägar inom 
grundvattenförekomsten har beaktats vid bedömning 
av konsekvenser och beskrivits i punkt 4.18.3.3. 
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bara i undantagsfall, till exempel om man med den 
nya vägen uppnår betydande fördelar även när det 
gäller skydd av grundvatten (t.ex. kemikalietranspor-
ter). På närskyddsområde till vattentäkt ska ingen ny 
verksamhet anvisas. Vid planeringen av projektets 
transportvägar ska sådana upprustningsåtgärder und-
vikas på grundvattenförekomster som kan medföra 
kvalitetsförändringar eller permanenta förändringar av 
grundvattnets nivå. Detta gäller allt slags byggande, 
dikning och grävning på grundvattenförekomst. 

Även källor i naturtillstånd ska beaktas eftersom änd-
ring av deras naturtillstånd kräver tillstånd enligt vat-
tenlagen. 

Källor i naturtillstånd har beaktats i MKB-dokumentets 
punkt 4.13.  

Vid beskrivning av konsekvenser och jämförelse av 
alternativen ska naturens ekosystem beaktas. Ett gott 
exempel på detta är vattenförvaltning som även 
nämns i dokumentet, till exempel kan ändringar i vatt-
nets flödesriktning innebära okontrollerade föränd-
ringar på andra platser i naturen. Detta gäller såväl yt- 
som grundvatten. Speciellt bör i detta avseende beak-
tas de för projektområdet typiska källorna och torra 
lundarna samt även andra lundar. 

Konsekvenser för källor, ytvatten och grundvatten 
bedöms i punkt 4.13, 4.17 och 4.18. 

För konsekvenser riktade mot vattenområdet ska även 
målen för vattnens status i vattenförvaltningsplanen 
för Torne älv-Muonio älv beaktas. Konsekvensbe-
skrivningen bör riktas mot bland annat konsekvenser-
na av markämnen som eventuellt sköljs ut från väg- 
och markkabelsträckningar, platserna där vindkraft-
verken uppförs samt marktäkter och som kan trans-
porteras till Natura-området. 

I MKB-dokumentets punkt 4.17 beskrivs konsekven-
serna för Torne-Muonio älvs Natura-område från 
utsköljning av markämnen till vattendrag som pro-
jektet eventuellt orsakar.  

Enligt kontaktmyndighetens synsätt ska beskrivningen 
av konsekvenser för yt- och grundvatten baseras på 
erforderliga uppgifter om nuläget och vid beskrivning 
av konsekvenserna ska hela vindkraftsprojektets på-
verkan på områdets vattenhushållning behandlas som 
en helhet. 

I MKB-dokumentet presenteras preciserade uppgifter 
om tillståndet för yt- och grundvattnen och i bedöm-
ningen av konsekvenser beaktas konsekvenserna av 
hela vindkraftsprojektet. 

I konsekvensbeskrivningsdokumentet bör de olika 
alternativen beskrivas och motiveras ur aspekten att 
trygga hällmarkskogarna och andra representativa 
naturobjekt samt den nordiska fladdermusens förök-
ningsområden och de häckande fågelarterna. Om 
utredningen ger orsak när det gäller skyddande av 
naturvärden, bör ett nytt alternativ för vindkraftsparken 
presenteras i konsekvensbeskrivningsdokumentet. 

I MKB-dokumentets punkter 4.13–4.15 är vindpar-
kens olika genomförandealternativ beskrivna och 
motiverade ur aspekten att trygga hällmarkskogarna 
och andra representativa naturobjekt samt den nor-
diska fladdermusens förökningsområden och de 
häckande fågelarterna. Som ett resultat av beskriv-
ningen har det inte ansetts motiverat att presentera 
ett nytt alternativ för att etablera vindparken för att 
trygga naturvärden. 

I konsekvensbeskrivningsdokumentet ska noggrant 
dokumenterade rutter och tidpunkter visas så att man 
kan vara säker på att för fladdermössen viktiga förök-
nings- och rastplatser inte förekommer på projektom-
rådet i bl.a. håligheter i berget och i träd. Om det ba-
serat på utförda undersökningar och bedömningar 
återstår osäkerhet när det gäller slutledningar, ska 
föröknings- och rastplatserna kartläggas genom aktiv 
detektorföljning vid minst två tillfällen i juni–augusti. 

I MKB-dokumentets punkt 4.15.2 presenteras på en 
karta de rutter och tidpunkter som kartlagts i fladder-
musundersökningen. Baserat på de undersökningar 
och bedömningar som gjorts finns inget behov av 
ytterligare utredningar som till exempel en ny aktiv 
detektorinventering. 

Inom projektområdet bör det göras en uggleinvente-
ring baserad på att lyssna efter revir i februari-mars.  

I MKB-dokumentet bör alla fågelarter och antalet indi-
vider som använder projektområdet under flytten pre-
senteras noggrant.  

En komplettering av vårflyttinventeringen skulle säker-
ställa uppgifterna från den korta inventeringsperioden 

Inom projektområdet genomfördes en inventering av 
ugglor vårvintern 2015  (punkt 4.14).  

Fågelarter och individantal som använder projektom-
rådet under flytt presenteras i tabellform i MKB-
dokumentets punkt 4.14.2.  

Den tidigare genomförda inventeringen av vårflytten 
har upplevts som tillräcklig och komplettering av den 
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våren 2013 även när det gäller projektens samver-
kande effekter. 

har inte ansetts nödvändig. 

Trafik 

Vindkraftverken utgör flyghinder så deras konsekvens 
för flygtrafiken och -säkerheten måste utredas. 

Vindkraftverkens konsekvenser  för flygtrafiken och -
säkerheten beskrivs i MKB-dokumentets punkt  
4.6.3.4. 

Projektområdet vid Reväsvaara gränsar i väster till 
järnvägen från Torneå till Kolari. Enligt trafikverkets 
utlåtande är det viktigt att lämna järnvägens skydds-
område utanför åtgärder eftersom det kan komma att 
utföras underhållsarbete på järnvägsområdet. Järnvä-
gens skyddsområde sträcker sig 30 meter från mittlin-
jen på det yttersta spåret. Ifrågavarande järnväg 
kommer sannolikt att elektrifieras under de kommande 
åren. Den projektansvarige ska ta kontakt med Trafik-
verket när tidplanen för projektets genomförande pre-
ciseras. I MKB-dokumentet måste bild 4-19 precise-
ras, eftersom projektområdet där sträcker sig över 
järnvägsområdet till skillnad från andra bilder förestäl-
lande projektområdet. 

I projektets planering har bland annat järnvägens 
skyddsområden beaktats. I MKB-dokumentet har 
bilden justerats så att projektområdet inte sträcker sig 
över järnvägens skyddsområden (figur 4-74).  

I beskrivningsprogrammet framgår det inte om trans-
porten av kraftverksdelarna till området är planerad 
via plankorsningen Pysäkkitie eller Utsuntie. I MKB-
dokumentet bör transportvägarna för kraftverksdelar-
na visas på karta.  

I miljökonsekvensbeskrivningen ska konsekvenserna 
för plankorsningssäkerheten av den trafik som pro-
jektet ger upphov till beskrivas. Kontakt ska tas med 
trafikverket redan i projektets planeringsfas om det i 
samband med specialtransporter finns behov av tillfäl-
liga eller permanenta ändringar på plankorsningsom-
rådet. 

I MKB-dokumentets punkt 4.6.2 visas transportvägar-
na för kraftverkens delar. Transportvägarna till pro-
jektområdet går via plankorsningar. 

Projektets konsekvenser för säkerheten i plankors-
ningarna har beaktats i beskrivningen (punkt 4.6.3.3) 

Under projektets fortsatta planeringsfaser kommer 
kontakt att tas med Trafikverket. 

Landskap och kulturmiljö 

Enligt beskrivningsprogrammet kommer konsekvens-
beskrivningen att baseras på bland annat befintligt 
material. Av beskrivningsprogrammet framgår dock 
inte vad som åsyftas. I MKB-dokumentet ska det 
material som använts för konsekvensbeskrivning 
anges. 

I MKB-dokumentet anges vilket befintligt material som 
utnyttjas vid beskrivning av projektets konsekvenser 
för landskapet och kulturmiljön. Allt material som an-
vänts i beskrivningen finns också i MKB-dokumentets 
källförteckning.  

Enligt kontaktmyndighetens synsätt vore det bra att 
märka ut de viktigaste siktlinjerna i omgivande områ-
den på karta.  

Tagningsplatserna för fotomontage ska motiveras.  

Särskild uppmärksamhet bör ägnas analyskartornas 
läsbarhet.  

I konsekvensbeskrivningen ska särskild uppmärksam-
het fästas på hur mycket Aavasaksa och Tornedalens 
historiskt, kulturellt och arkeologiskt viktiga områden 
och objekt (Unescos världsarv, byggda miljöer av riks-
intresse) samt landskapsområden (nationellt värde-
fulla landskapsområden, nationallandskap) tål. Pro-
jektets konsekvenser för landskapet bör beskrivas 
åskådligt och enhetligt för influensområden på den 
finska och svenska sidan, inklusive nollalternativet. 

Projektets konsekvenser under dag och natt bör pre-
senteras på ett åskådligt sätt. I valet av presentations-
sätt bör hänsyn tas till de kraftigt varierande ljusförhål-
landena och årstiderna i norr. 

De viktigaste siktlinjerna från området runt vindparken 
mot vindkraftverken visas i MKB-dokumentets karta 
4-39. 

Platserna där bilderna för fotomontage är tagna visas 
i MKB-dokumentets figur 4-41. I punkt 4.10.1.2 besk-
rivs hur fotomontagen är gjorda.  

Strävan har varit att göra analyskartorna så lättlästa 
som möjligt. 

Vid bedömning av landskapskonsekvenser har även 
konsekvenser på den svenska sidan beaktats. 

Projektets konsekvenser har för landskapets och kul-
turarvets del har illustrerats genom göra fotomontage 
av ett objekt under såväl den mörka som ljusa tiden. 
När fotomontagen gjorts har också årstidsväxlingarna 
beaktats. 

Projektets konsekvenser för historiskt, kulturellt och 
arkeologiskt betydande områden, inbegripet national-
landskapet, beskrivs i punkt 0. 

På projektområdet finns en sedan tidigare känd fast Vid placeringen av vindkraftverken och andra kon-
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fornlämning (Reväsvaara Laki-Autto). Här är det frå-
gan om ett betydande och vidsträckt område med 
stenkonstruktioner från den historiska tidens lågfjälls-
odling med konstruktioner inom ett 300 x 100 meter 
stort område. Objektets positionsuppgifter i fornmin-
nesregistret är inte exakta. Intill eller på fornlämningen 
har det i MKB-programmet anvisats en kraftverksplats 
(kraftverk 5) samt de väg- och elförbindelser den krä-
ver. Byggande av kraftverket på det sätt som anges är 
knappast möjligt. 

struktioner i vindkraftsprojektet tas hänsyn till resulta-
ten från fornminnesinventeringen.  

 

Triangelmätningskedjan var en av sin tids största tek-
nisk-vetenskapliga bedrifter. Struves båge består av 
258 trianglar och har sammanlagt 265 grundtriangel-
punkter samt 60 hjälppunkter. Av kedjans punkter har 
sammanlagt 34 valts ut och skyddats för att represen-
tera hela mätningen. De valda 34 punkterna represen-
terar Struves meridianbåge officiellt, men även de 
övriga bevarade punkterna är skyddade enligt respek-
tive lands nationella bestämmelser. Vindkraftspro-
jektet vid Reväsvaara skulle om det genomförs vara 
beläget mellan mätpunkterna i Aavasaksa och Hui-
taperi. I MKB-dokumentet bör man beskriva projektets 
konsekvenser för Unescos världsarvsobjekt. 

I MKB-dokumentets punkt 4.10.3.5.2 finns projektets 
konsekvenser för Unescos världsarvsobjekt Struves 
meridianbåge beskrivna. Vid bedömning av konse-
kvenserna har objektet som helhet beaktats (inte en-
bart de punkter som är skyddade av Unesco). 

Utnyttjande av naturresurser 

I miljökonsekvensbeskrivningen ska de begränsningar 
för marktäkt som vindkraftbyggandet medför beskri-
vas och metoder för att förebygga eller lindra olägen-
heterna för den verksamhet som redan finns på om-
rådet presenteras. 

De positiva och negativa konsekvenserna från vind-
kraftsbygget på marktäkten beskrivs i MKB-
dokumentets punkt 4.8.3.  

Samverkande konsekvenser 

I beskrivningsprogrammets bild 3-9 visas de idag 
kända andra vindkraftsprojekten. Som närområde 
betraktas enligt vad som anges i beskrivningspro-
grammet området inom en radie av 60 km från pro-
jektområdet vid Reväsvaara. Kontaktmyndigheten 
påpekar att i så fall borde alla projekt som är belägna 
inom detta avstånd ingå i granskningen eller så ska 
det motiveras varför en del projekt har lämnats utanför 
granskningen. Andra projekt som kontaktmyndigheten 
har kännedom om är bland annat vindkraftsparken i 
Ajos, Kemi, vindkraftsparkerna i Simo Halmekangas, 
Onkalo och Leipiö samt vindkraftsparken i Seipin-
mäki-Tikkala och vindkraftsparken Hevosselkä i Ter-
vola. 

Avgränsningen av gransknings- och influensområden 
beskrivs i punkt 4.2. I figur 2-10 anges alla kända pro-
jekt inom ifrågavarande radie som har ett väsentligt 
samband med Reväsvaara-projektet. 

Enligt beskrivningsprogrammet utreds samverkande 
konsekvenser med närområdets vindkraftsparker, 
bland annat Palovaara – Ahkiovaara i Pello och 
Kitkiäisvaara i Torneå samt projekten i Sverige. I be-
skrivningsprogrammet anges inga metoder för hur 
samverkande konsekvenser utreds och bedöms. Inte 
ens för de mest centrala samverkande konsekvenser-
na i den här typen av projekt har någon information 
lämnats om konsekvensernas slag och natur. Torne 
och Muonio älvdal är en av de viktigaste lederna som 
styr fåglarnas flytt i Lappland under såväl höst- som 
vårflytt. Under höstflytten flyttar norra Sveriges fjäll-
vråkar, svanar och sädgäss längs älvsträckningen till 
Bottenhavet. I beskrivningen av samverkande konse-
kvenser ska bland annat de kumulerade konsekven-
serna för flyttfåglarna och kulturmiljön samt för områ-
den viktiga för att vårda landskapet utredas. 

I MKB-dokumentets punkt 4.20 presenteras metoder-
na för bedömning av samverkande konsekvenser för 
varje konsekvens som utreds, och motiveringar för 
vilka projekt som inkluderats i bedömningen av sam-
verkande konsekvenser och vilka konsekvenser som 
särskilt utretts. I beskrivningen av samverkande kon-
sekvenser har bland annat projektens kumulerade 
konsekvenser för flyttfåglarna och kulturmiljön samt 
för områden viktiga för att vårda landskapet utretts. 
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I miljökonsekvensbeskrivningen ska möjliga samver-
kande konsekvenser med andra projekt beskrivas det 
vill säga att beskrivningen ska identifiera och bedöma 
eventuella betydande samverkande konsekvenser 
som uppstår även med andra projekt än vindkraft. 
Utöver vindkraftsprojekt ska i MKB-dokumentet även 
beaktas till exempel eventuella gruv-, torvproduktions- 
och andra projekt i närområdet, samt deras samman-
lagda konsekvenser för bland annat renskötsel.  

Vid beskrivning av samverkande konsekvenser ska 
projektets hela livscykel beaktas.  

I beskrivningen är det till exempel bra att visa om till 
exempel vindkraftsbygget och marktäkten ger bety-
dande samverkande konsekvenser (buller, trafik, 
landskap osv.). 

I MKB-dokumentet har samverkande konsekvenser 
från vindkraftsprojektet vid Reväsvaara beskrivits för 
alla olika slag av konsekvenser med väsentliga vind-
krafts- och andra projekt. Motiveringar till vilka projekt 
som beaktats i bedömningen presenteras i MKB-
dokumentets punkt 4.20. 

Vid beskrivning av samverkande konsekvenser har 
projektets hela livscykel beaktats. 

I MKB-dokumentet beskrivs också de samverkande 
konsekvenserna för vindkraftsprojektet vid Re-
väsvaara med den marktäkt som sker i området.  

 

 

Avgränsning av influensområde 

Enligt beskrivningsprogrammet granskas projektets 
konsekvenser för markanvändning inom projektområ-
det och dess omedelbara närområde. När det gäller 
elanslutningen inkluderar detta en 100 meter bred zon 
från kraftledningen. Kontaktmyndigheten påpekar att 
fokus vid beskrivning av konsekvenser för markan-
vändning sätts på till exempel konsekvenser riktade 
mot jord- och skogsbruk samt marktäkt som anvisas i 
landskapsplanen. Enligt kontaktmyndighetens upp-
fattning ska det vid utredning av konsekvenser för 
markanvändning fästas uppmärksamhet på att vind-
kraftsparken vid etablering kan påverka markanvänd-
ningen även utanför det bestämda projektområdet. 

Projektets konsekvenser för annan markanvändning 
beskrivs i punkt 4.7.3.1. Vid beskrivning av konse-
kvenserna har bland annat konsekvenserna för jord- 
och skogsbruk samt marktäkt beaktats. 

När det gäller trafikkonsekvenser granskas enligt be-
skrivningsprogrammet de vägar som används för 
transporter i projektets byggfas och vägar som an-
vänds vid eventuella servicearbeten. Dessa presente-
ras dock inte i beskrivningsprogrammet varför läsaren 
inte får någon uppfattning om avgränsningen av influ-
ensområdet för trafik. För trafikkonsekvensernas del 
måste granskningen utsträckas till ett tillräckligt stort 
område så att transportvägens bärighet kan säkerstäl-
las för hela transportsträckan. 

I MKB-dokumentets punkt 4.6 presenteras de prelimi-
närt planerade rutterna som ska användas i projektets 
etablerings- och driftsfas. När projektplaneringen 
framskrider kommer transportvägarnas lämplighet för 
bland annat transporter i byggfasen att kontrolleras, 
vid behov kommer ruttplaneringen att justeras för 
bättre funktion eller så kan några vägavsnitt byggas 
om för att passa transporterna. 

Rapportering 

Det bör fästas uppmärksamhet på struktureringen av 
MKB-dokumentet så att onödiga upprepningar und-
viks. Till exempel anges det under två olika rubriker 
(5.5 och 5.11) i beskrivningsprogrammet att konse-
kvenser för näringsgrenar och ekonomi ska beskrivas. 
Utredning av buller- och skuggpåverkan ansluter till 
projektets konsekvenser för människors hälsa men i 
beskrivningsprogrammet behandlas de som separata 
delar. Enligt kontaktmyndighetens synsätt underlättar 
ett välstrukturerat MKB-dokument tolkningen av de 
beskrivningar som gjorts av projektets konsekvenser, 
vilket främjar bedömningen av miljökonsekvenserna 
och ett enhetligt beaktande i beslutsfattandet samtidigt 
som det ökar medborgarnas möjligheter till information 
och deltagande. 

Konsekvenser för näringsgrenar och ekonomi redovi-
sas i punkt 4.8 och konsekvenser för renskötsel i 
punkt 4.9. 

Buller- och skuggeffekter redovisas i egna punkter för 
att betona vikten av dessa konsekvenser. I bedöm-
ningen av konsekvenser för människor har resultaten 
från beskrivningen av konsekvenser från buller och 
skuggeffekter beaktats. 

I MKB-programmet beskrivs sträckningarna för vägar, 
kraftledningar och markkablar på ett oklart sätt. I 
MKB-dokumentet ska transportvägarna för kraftverks-
delar visas på karta.  

I MKB-dokumentet bör man vara uppmärksam på att 

Projektets transportvägar, kraftledningsalternativ, 
vägnät och markkabelsträckningar visas i figur 4-12. 

Bilderna i MKB-dokumentet har korrigerats med av-
seende på projektområdets avgränsning och nu är 
den överensstämmande i alla bilder. 



 MKB-DOKUMENT  
   
 UPM-Kymmene Oyj 
 Vindkraftsprojektet vid Reväsvaara  61 
 

 

Copyright © Pöyry Finland Oy 

projektområdets avgränsning är lika på bilderna.  

Överhuvudtaget bör det fästas uppmärksamhet på 
kartpresentationer och bildkvalitet i MKB-dokumentet 
eftersom de har en central roll för att åskådliggöra 
konsekvensbeskrivningen. 

I MKB-dokumentet har särskild uppmärksamhet äg-
nats kvaliteten i kartillustrationer och bilder samt bild-
texter för att de ska vara så läsarvänliga som möjligt. 

 

I beskrivningsprogrammet har det inte angetts vad de 
specialisters expertis grundas på som används för 
konsekvensbeskrivningen. I miljökonsekvensbeskriv-
ningen ska sakkunskapen specificeras för de som gör 
beskrivningarna. 

I MKB-dokumentet har det för varje slag av konse-
kvens separat angivits vem som har upprättat be-
skrivningen och vad personens sakkunskap baseras 
på. Motiveringarna har presenterats i de punkter i 
dokumentet där de beskrivningsmetoder som an-
vänds för beskrivning av varje konsekvensslag be-
handlas. 

Bland annat i samband med miljötillstånd har det i 
beskrivningsprogrammets punkt 6.6 hänvisats till den 
gamla miljövårdslagen. I MKB-dokumentet måste det 
hänvisas till gällande miljövårdslag (527/2014). 

I MKB-dokumentet hänvisas i samband med miljötill-
stånd till den gällande miljövårdslagen. Även andra 
hänvisningar har kontrollerats så att de är uppdate-
rade. 

Bedömningen av konsekvensernas betydelse och 
projektets genomförbarhet är beskriven på en ganska 
allmän nivå. Beskrivningen av metoden skulle ha kun-
nat åskådliggöras bättre. Genomförbarhetens synvin-
kel skulle ha kunnat göras klarare både när det gäller 
ekonomiska villkor och miljökonsekvenser som helhet 
och eventuella tyngdpunkter föras fram när olika kon-
sekvenser sammanvägs innan det projektalternativ 
som ska genomföras väljs. 

Konsekvensernas betydelse har beskrivits i samband 
med att konsekvensbedömningarna presenteras samt 
som sammandrag i punkten 6 för olika projektalterna-
tiv.  

Enligt kontaktmyndighetens uppfattning ska de käll-
hänvisningar som används anges så noga och konse-
kvent som möjligt. Källhänvisningar ska anges på ett 
sätt så att läsaren har möjlighet att hitta källan. Källan 
Maanmittauslaitos 2014 som används vid bild 4-2 
finns inte i källförteckningen. Källan Maanmittauslaitos 
2014 som används vid bild 4-1 finns inte i källförteck-
ningen. Källan Paliskuntain yhdistys 2014 som an-
vänds i punkt 4.3.1 Rennäring och materialet Lohijär-
ven paliskunta som används vid bilderna 4-13 och 4-
14 saknas också i källförteckningen. 

MKB-dokumentets källförteckning har kompletterats 
med saknade källor och där förtecknas alla källor som 
använts vid upprättande av MKB-dokumentet och 
som det hänvisas till.  
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4 MILJÖNS NULÄGE, BESKRIVNA MILJÖKONSEKVENSER OCH 

BESKRIVNINGSMETODER SOM ANVÄNTS 

4.1 Allmänt 

I detta projekt avses med miljökonsekvenser de direkta och indirekta, tillfälliga och 

permanenta effekter på omgivningen som den planerade vindkraftsparken och dess 

elanslutning medför. I beskrivningen har konsekvenser av vindparkens och kraftled-

ningarnas etablerings- , drifts- och avvecklingstid beaktats. Enligt MKB-lagen ska bland 

annat följande helheter eller konsekvensgrupper granskas: 

 Konsekvenser för samhällsstrukturen, byggnader, landskapet, stadsbilden och kul-

turarvet, som i detta projekt är speciellt konsekvenser för bebyggelse, landskap, 

fornlämningar och markanvändning.  

 Konsekvenser för mark, utnyttjande av naturresurser, vatten och vattendrag, kli-

mat och luftkvalitet, växtlighet och organismer, som i detta projekt är speciellt 

konsekvenser för projektområdets fågelliv, byggplatsernas natur och skyddsob-

jekt.  

 Konsekvenser för människors hälsa, livsförhållanden och trivsel, i detta projekt 

bullerpåverkan, påverkan av skuggfenomen samt påverkan på boende och rekreat-

ion.  

 Interaktion mellan ovan nämnda faktorer. 

När miljökonsekvenser utreds ligger tyngdpunkten på konsekvenser som bedömts som 

betydande. I vindkraftsprojekt har särskilt landskapskonsekvenser, konsekvenser av bul-

ler och skuggfenomen samt konsekvenser för fågellivet identifierats som betydande 

konsekvenser. Konsekvenser för de boende i närområdet har man försökt att klarlägga 

så noga som möjligt genom bland annat den boendeenkät som genomförts. Även vind-

kraftprojektets positiva konsekvenser bedöms. Vindkraftprojekt har en positiv inverkan 

på luftkvalitet och klimat eftersom produktionen av vindkraftsel gör att utsläpp från an-

nan elproduktion undviks. Projektets genomförande har också positiva konsekvenser för 

sysselsättningen och den regionala ekonomin. Utöver konsekvenser som allmänt identi-

fierats som betydande har vid beskrivningen beaktats konsekvenser som upplevts som 

betydande i detta projekt. Sådana har man sökt identifiera genom den återkoppling 

(synpunkter och utlåtanden, samrådsmöten, arbetet i uppföljningsgruppen) som erhållits 

under MKB-processen, samt genom bland annat resultaten av boendeenkäten. 

Miljökonsekvensers betydelse har bedömts genom att jämföra miljöns tolerans mot 

varje miljöbelastning. Vid bedömning av miljöns tålighet har krav baserade på lagstift-

ning, föreskrivna riktvärden och tillgänglig, brett accepterad forskningskunskap utnytt-

jats. 

4.2 Avgränsning av gransknings- och influensområden 

I miljökonsekvensbeskrivningen utreds miljökonsekvenserna från aktiviteter i vind-

kraftsparken och aktiviteter som är en följd av dessa och som sträcker sig utanför pro-

jektområdet, såväl under uppförandet och driftstiden som under avveckling. Aktivitet 

som sträcker sig utanför projektområdet är till exempel trafik som hör ihop med pro-

jektet. För nollalternativet bedöms den miljöbelastning som uppstår (utsläpp) och denna 

belastning jämförs med projektalternativens motsvarande belastning.  
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Med granskningsområde avses här ett för varje konsekvensslag definierat område inom 

vilket den ifrågavarande miljökonsekvensen utreds och bedöms. Granskningsområdets 

omfattning beror på den granskade miljökonsekvensen. Miljökonsekvenser utreds inom 

ett område som är betydligt större än det uppskattade influensområdet. Till exempel ut-

reds bullerpåverkan på cirka 2–3 kilometers avstånd och landskapskonsekvenser på 

cirka 35 kilometers avstånd från vindkraftverkens platser. Man har definierat gransk-

ningsområdet så stort att inga betydande miljökonsekvenser kan antas uppstå utanför 

området. Därigenom har definitionen av influensområden gjorts som resultat av be-

skrivningsarbetet. Granskningsområdena har beskrivits per delområde i samband med 

konsekvensbeskrivningen och i figur 4-1 illusteras deras omfattning. 

 

Figur 4-1. Omfattningen av granskningsområden. Projektområdets gräns visas i blått. 

4.3 Utredningar som gjorts i projektet 

Resultaten av miljökonsekvensbeskrivningen har samlats i detta MKB-dokument. Un-

der projektet och för beskrivningen av miljökonsekvenser har följande utredningar 

gjorts (utredningarna beskrivs närmare per delområde i följande punkter) 
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 simulering av buller 

 simulering av skuggfenomen 

 konsekvenser för rennäringen 

 växtlighetsinventering 

 flyttfågelinventering (vår och höst)  

 inventering av häckande fågelarter  

 utredning om hotade dagrovfåglar (konfidentiell) 

 utredning om flygekorre  

 fladdermusinventering  

 inventering av åkergroda. 

 behov av Natura-bedömning 

 inventering av fornlämningar 

 åskådliggörande av landskapspåverkan genom fotomontage 

 siktområdesanalys som stöd för beskrivning av landskapskonsekvenser 

 boendeenkät 

4.4 Buller  

 

4.4.1 Påverkansmekanismer och metodbeskrivningar 

4.4.1.1 Omgivningsbuller 

Ljud är en vågrörelse som behöver ett medium för att fortplanta sig och vars rörelse be-

ror på mediets egenskaper. I luft beror ljudets hastighet på temperaturen. Normalt om-

givningsbuller innehåller samtidigt ljud från flera källor och ljudets frekvenser och våg-

längder varierar hela tiden. 

Buller är ett subjektivt begrepp som används för att hänvisa till ljudets negativa effekter. 

Det används vid beskrivning av icke önskat ljud som stör människor och där lyssnarens 

egna känslor och förmåga att särskilja ljud har en stor betydelse. Buller kan mätas base-

rat på dess fysikaliska egenskaper. 

Omgivningsbuller består av buller orsakat av människan och som varierar efter tid och 

plats. Ljudets (bullrets) styrka mäts med en logaritmisk decibelskala (dB) där man för 

ljudtryck (d.v.s. mycket liten tryckförändring i luften) använder referenstrycket 20 μPa i 

luft och 1 μPa i andra ämnen. Därvid motsvarar 1 Pa tryckförändring ungefär 94 dB. 

Hörseln är olika känslig för ljud med olika frekvens, så även bullrets skadlighet och 

förmåga att störa och irritera varierar. Detta beaktas genom viktning av ljudets fre-

kvenskomponenter. Den vanligaste frekvensviktningen är A-viktning, som baseras på 

modellering av hörselns frekvensåtergivning och anges ofta med bokstaven A efter di-

mensionen, till exempel dB(A). 

• Projektet bedöms inte medföra betydande bullerkonsekvenser. 
• Enligt bullersimuleringen medför inte projektet buller som överstiger riktvär-

den för de närmaste bostadsobjekten. Det närmaste bostadsobjektet ligger 
2,3 kilometer från närmaste vindkraftverk. 

• Det lågfrekventa bullret överstiger inte uppställda riktvärden i närmaste bo-
stadsobjekt. 
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Med bullrets ekvivalenta nivå (symbol Leq) avses en kontinuerlig ljudnivå med samma 

ljudenergi som motsvarande varierande ljudnivå. Eftersom ljud behandlas som en loga-

ritmisk storhet har momentana högre ljudnivåer en relativt stor inverkan på den ekviva-

lenta ljudnivån. I industribuller är de momentana variationerna ofta mycket nära det ek-

vivalenta värdet såvida inte verksamheten ger upphov till impulsbuller. 

4.4.1.2 Vindkraftsbuller 

Driftsljudet från vindkraftverk består i huvudsak av aerodynamiskt buller med brett 

spektrum från turbinbladen, och buller med något smalare spektrum från elprodukt-

ionsmaskineriets enskilda delar (bland annat växellåda, generator och kylsystem). Det 

aerodynamiska bullret är dominerande (cirka 60–70 % av den totala ljudenergin) på 

grund av turbinbladens stora yta och det periodiska så kallade amplitudmodulerade lju-

det. Ljudets styrka varierar i tiden allt efter bladens rotationsfrekvens. 

Amplitudmodulation (senare "AM" eller pulsering) uppstår för både det aerodynamiska 

strömningsbullret och även maskineriets smalbandiga komponenter. I allmänhet har fre-

kvensfördelningen för bullret från vindkraftverk tyngdpunkten i området 50–500 Hz för 

lågfrekvent buller, men efter A-frekvensviktning ligger de mest betydande frekvenserna 

i intervallet 500–1500 Hz. 

Aerodynamiskt buller hörs ofta som ett brusande ljud med en periodisk rytm. En smut-

sig bladyta ökar ojämnheten vilket ökar turbulensen och därigenom också ljudnivån. 

Andelen lågfrekvent buller i det aerodynamiska bullret ökas av turbulensfenomen i den 

inströmmande luften, situationer där vingflödet släpper (överstegring) samt ljudsprid-

ningsfenomen i atmosfären (luftmassans impedans eller mediets förmåga att motstå lju-

dets rörelse när avståndet växer). 

 

Figur 4-2. Emission av det svishande ljudet (amplitudmodulation) från ett turbinblad i 
förhållande till en lyssnare längre ned (Oerlemans & Schepers 2009).  

Moderna trebladiga vindkraftverk har numera turbinen på vindsidan i förhållande till 

kraftverkets torn. De roterande bladens ljudnivå är större i vindriktningen upp- och ner-

ströms än sedd från sidan på samma avstånd (Oerlemans & Schepers 2009). Dessutom 

är kraftverkets ljudemissionsnivå direkt beroende på vindhastigheten så att vid svaga 

vindar och nära starthastigheten är ljudemissionen ofta cirka 10–15 dB lägre än vid 

märkeffekt. Maximal ljudeffektnivå (Lw) uppnås vid märkeffektens vindhastigheter (i 
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allmänhet hastigheten på navhöjden > 9 m/s) innan flöjling av bladen påbörjas vilket i 

allmänhet jämnar ut ljudeffekthöjningen när vindhastigheten ökar ytterligare. I moderna 

kraftverk har bladspetsen som högst hastigheten cirka 70–75 m/s. Turbulens i den in-

strömmande luften och strömningsstörningen från intilliggande vindkraftverk kan öka 

det aerodynamiska bullret på grund av den inströmmade luftens ofördelaktiga anfalls-

vinkel. 

Bakgrundsbuller samt våg- och trädbrus som vinden ger upphov till maskerar kraftver-

kens buller, men de maskerande ljuden varierar i tid. Deras maskeringseffekt är bättre ju 

närmare vindturbinens ljudfördelning det maskerande ljudets frekvensfördelning ligger 

(Nelson 2007). På motsvarande sätt kan vindkraftsbullrets eventuella pulserande minska 

den maskerande effekten och därigenom också höras genom bakgrundsbruset. Detta 

speciellt i situationer där den lägre atmosfärens stabilitet växer och bruset från växtlig-

het och vågor minskar. (van den Berg 2006, Uosukainen 2010) 

Källjudnivån i moderna vindkraftverk kan övervakas med en särskild optimerings-

reglering med vars hjälp bladvinkeln ställs för önskad rotationshastighet och bullernivå 

beroende på tiden på dygnet, vindriktningen och vindhastigheten. Regleringen påverkar 

dock kraftverkets momentana effektproduktion. 

4.4.1.3 Riktvärden 

Statsrådet (Finlands regering) har fattat ett beslut om riktvärden för buller (SRb 993/92) 

för att förebygga bullerolägenheter och säkra trivseln i omgivningen. Riktvärdena anges 

i tabell 4-1. 

 

Tabell 4-1. SRb 993/92 riktvärden för bullernivå utomhus (Miljöministeriet 1992a). 

 LAeq dagtid (kl 
7–22) 

LAeq nattetid 
(kl 22–7) 

Anmärkningar 

I bostadsområden, re-
kreationsområden i tätor-
ter och omedelbar närhet 
till tätorter, områden som 
betjänar vård- eller läro-
inrättningar 

55 dB 50 dB 

 

Områden som används 
för fritidsboende, natur-
skyddsområden 

45 dB 40 dB 

värdet för natt tillämpas inte 
för naturskyddsområden 
som i allmänhet inte an-

vänds för vistelse eller na-
turobservation nattetid 

riktvärdet behöver inte un-
derskridas på hela natur-

skyddsområdet 

 

Om bullret är smalbandigt eller av impulskaraktär, läggs 5 dB till mät- eller beräknings-

resultatet innan det jämförs med ovan nämnda riktvärden. 
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Dessutom har miljöministeriet i planeringsdokumentet för vindkraft som rekommende-

rade riktvärden gällande vindparker presenterat värden enligt tabell 4-2 (Miljöministe-

riet 2012). 

 

Tabell 4-2.  Riktvärden för planering av vindkraftsetablering (utomhusbuller) (Miljöministeriet 
2012). 

 LAeq dagtid (kl 
7–22) 

LAeq nattetid 
(kl 22–7) 

Anmärkningar 

Områden som används 
för boende, områden 
som används för fritids-
boende i tätorter, inom 
rekreationsområden 

45 dB 40 dB 

 

På områden för fritids-
boende utanför tätorter, 
campingområden, na-
turskyddsområden* 

40 dB 35 dB 

*värdet för natt tilläm-
pas inte för natur-
skyddsområden som i 
allmänhet inte används 
för vistelse eller natur-
observation nattetid 

Andra områden tillämpas ej tillämpas ej  

 

Riktvärden för vindkraftsbuller kommer att regleras med en ny förordning där fritids- 

och permanentboende kommer att få samma LAeq-riktvärden för dag och natt. Dagtid 

kommer de sannolikt att vara 45 dB(A) och nattetid 40 dB(A). Förordningens beredning 

är inte slutförd när denna utredning görs. 

Ifall vindkraftsverkets ljud är av ett särskilt störande slag, det vill säga ljudet i kontroll-

punkten är tonalt, smalbandigt eller impulsartat eller klart pulserande, ska det till kalkyl- 

eller mätvärdet läggas till exempelvis 5 dB innan jämförelse med det planerade riktvär-

det. I den nya förordningen gällande vindkraftsbuller, som fortfarande är under bered-

ning under denna utredning, fastställs riktvärden och sanktionsnivåer. 

Utöver planeringsvärden för utomhusbuller används inomhus i bostäder baserat på in-

nehållskraven i hälsoskyddslagen (763/94) riktvärden för lågfrekvent buller baserade på 

en timmes medelljudnivå utan viktning efter frekvens Leq, 1 h, enligt Asumister-

veysohje (Social- och hälsovårdsministeriet 2003) (tabell 4-3). 

 

Tabell 4-3. Riktvärden för lågfrekvent buller. (Social- och hälsovårdsministeriet 2003) 

 Riktvärden för lågfrekvent buller per tersband, Hz 

Leq,1h/dB 

20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

74 64 56 49 44 42 40 38  36 34 32 
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4.4.1.4 Beskrivningsmetoder och osäkerheter i beskrivningen 

Utgångsdata för kalkyler har satts samman av uppgifter som den projektansvarige läm-

nat, digitalt material samt ur litteratur. 

Simuleringen gjordes på en digitalkarta med 0,5 meters höjdintervall för topografin. I 

kartan visas utöver vindkraftverken terrängformerna i Reväsvaara-området, läget för 

byggnader och vägar, naturskyddsområden samt vattengränsen. 

I simuleringen användes kraftverkstypen Gamesa G128 som antas motsvara ljudemiss-

ionen från ett 5,0 MW kraftverk (tabell 4-4). Den använda kraftverkstypen har hög ljud-

emission jämfört med andra kraftverk på marknaden, så simuleringen beskriver maxi-

mal bullerpåverkan. Simuleringen gjordes för två olika alternativ för att etablera vind-

kraftsparken, med 10 (VE2) respektive 15 (VE1) kraftverk med tornhöjden 150 meter. 

Beräkningarna har gjorts som beräkningar av övre gräns, där turbinernas maximala bul-

lernivå antas vara konstant. 

Som vindkraftens ljudemission har det av tillverkaren uppgivna karakteristiska värdet 

LWAd använts (Gamesa 2013). Inverkan av bullrets impulskaraktär och betydande pul-

serande (amplitudmodulation) ingår som utgångspunkt i de garanterade värden för bul-

leremission som tillverkaren uppger, och granskning av detta krävs inte i detta samman-

hang (Miljöministeriet 2014a). För den simulerade kraftverkstypen ges inte heller sär-

skilda garantier för bullrets smalbandiga egenskaper (då tonens hörbarhet ΔLa > +4 dB), 

utan kraftverken antas arbeta utan betydande smalbandighet. Nedan visas den simule-

rade kraftverkstypens oviktade oktavbandsfrekvenser, avrundade till heltal. 

 

Tabell 4-4. Simulerade kraftverks ljudemission, LWA 

 Oktavband, Hz 

Kraftverkstyp 
Gamesa G128 
5 MW, LW 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA 

118 116 113 112 107 104 99 91 82 109,5 

 

Bullrets utbredning i terrängen illustrerades med simuleringsprogrammet SoundPLAN 

7.3 där källans ljudvåg beräknas till ljudtryck på kartan med immissions- eller i mottag-

ningspunkten ray-tracing-metoden. I modellen beaktas geometrisk utbredningsdämp-

ning, terrängens höjdskillnader, byggnader samt dämpningen i mark och atmosfär. Si-

muleringen ritar medelljudnivåkurvor med 5 dB intervall för valda utgångsvärden. Be-

räkningsparametrarna anges i tabell 4-5 och de motsvarar värdena i punkt 4.1 i miljömi-

nisteriets simuleringsanvisning för vindkraft OH 2/2014 (Miljöministeriet 2014a). Osä-

kerheten i beräkningen finns i värdet för vindkraftverkets bulleremission, eftersom ett 

av tillverkaren uppskattat karakteristiskt värde har använts i beräkningen. 

Områdets topografi är mycket kuperad. Enligt anvisningen ska över 60 meters höjd-

skillnader mellan kraftverket och markytan i immisionspunkterna betraktas så att det 

påverkar beräkningsparametrarna inom en radie av tre kilometer. Som ett resultat av 

granskningen korrigeras ljudemissionsvärdet med +2 dB för kraftverken 1, 3, 4, 5, 6, 7, 

14 och 15. 
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Tabell 4-5. Beräkningsmodellernas parametrar som anvisat i Miljöministeriets anvisning OH 
2/2014 (Miljöministeriet 2014a). 

Utgångsdata Parametrar 

Simuleringslogik 
Kontroll av övre gränsvärde (YM OH2/2014, 
punkt 4.1) 

Simuleringsalgoritmer 

Grundberäkningar: Beräkningsmodell för indu-
stribuller ISO 9613-2 
 
Lågfrekvent bullerberäkning: DSO 1284 (Mil-
jöministeriet 2014a, Danish Ministry of Envi-

ronment 2012) 

Väderförhållanden 
Luftens temperatur 15 °C, lufttryck 101,325 
kPa, luftens relativa fuktighet 70 procent 

Terrängens ojämnhet 

Höjdskillnader > 60 meter => +2 dB:n korrige-
ring för ljudemissionen från varje kraftverk i 
beräkningen ISO 9613-2, och för DSO-
beräkning av lågfrekvent buller för kraftverken 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 14 och 15 

Beräkningsnät 
Beräkningspunkt med fem gånger fem meters 
mellanrum på beräkningsnät på fyra meters 
höjd längs markytan 

Markytans akustiska hårdhet 
ISO 9613-2, G = 0.4 markområden, G = 0 vat-
tendrag, samt vidsträckta bergområden 

Väsentligt pulserande 
Beaktas inte (som ingångsantagande mindre 
än 20 % modulationsgrad) 

Smalbandighet Beaktas inte (ΔLa < +4 dB) 

 

Beräkningen av vindkraftverkens lågfrekventa buller utfördes med användning av till-

verkarens oviktade 1/3 oktavuppgifter för ljudeffektnivå. Beräkningen utfördes med ett 

program som utvecklats av Pöyry, enligt beräkningsrutinen i anvisningen DSO 1284 

(Miljöministeriet 2014a, Miljöministeriet 2012, Danish Ministry of Environment 2012). 

Simuleringen av buller och beskrivningen av bullerkonsekvenser har utförts av en erfa-

ren specialist inriktad på bullerpåverkan och -simulering. 

4.4.2 Nuläge 

Omgivningsbullret på Reväsvaara-området i Ylitornio består idag huvudsakligen av tra-

fikbuller dag- och nattetid från riksväg 21, Reväsvaarantie och den spårbundna trafiken 

samt buller från marktäkt, skjutbana och skogsmaskiner.  

Bullersituationen för vägtrafiken kontrollerades ur Vägförvaltningens trafikmängdskarta 

för Lappland (Trafikverket 2015c), med vars hjälp situationen beräknades enligt den 

nordiska vägtrafikbullermodellen. Enligt modellens resultat är vägtrafikbullret på 500 

meters avstånd från riksväg 21 cirka 36 dB(A) dagtid och cirka 29 dB(A) nattetid. För 

vägtrafikbullrets del kan antas att vägtrafikbullrets utbredning begränsas till vägarnas 

omedelbara närhet.  
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Reväsvaara skjutbana som Finlands Reservofficersförbund har hyrt 2013 från Gränsbe-

vakningsväsendet på ett 20-årigt avtal kan orsaka skottbuller av impulstyp som före-

byggs genom skjuttider, skjutning sker bara dagtid (vardagar kl 9–20 och veckoslut kl 

9–18). Det närmaste utsatta bostadshuset ligger på cirka 2,5 kilometers avstånd från ba-

nan där det kommer att skjutas uppskattningsvis 3 000 skott med kaliber 7,62 per år 

(Lapplands NTM-central 2013b). För banan har det inte gjorts någon modell för buller-

utbredning. 

På projektområdet utförs skogsarbete och marktäkt. Från den utrustning och de fordon 

som används i verksamheten sprids buller till närbelägna områden. Medelljudnivån be-

ror på utrustningens användningstid och bullerkällornas styrka. 

4.4.3 Buller under vindparkens driftstid 

Bullerutbredningen beräknad för den topografiska kartan visas med olikfärgade kurvor 

för de båda projektalternativen på kartorna nedan. Resultaten av beräkningen av det låg-

frekventa bullret visas också i diagramform. 

4.4.3.1 Bullerutbredningen i projektalternativet VE1 

I projektalternativet VE1 har 15 kraftverk med effekten 5,0 MW var simulerats på plat-

ser enligt projektplanen. Som kraftverksalternativ har använts kraftverket Gamesa G128 

5,0 MW med 150 meters navhöjd. 



 MKB-DOKUMENT  
   
 UPM-Kymmene Oyj 
 Vindkraftsprojektet vid Reväsvaara  71 
 

 

Copyright © Pöyry Finland Oy 

 

Figur 4-3. Bullerutbredning Gamesa G128 5 MW projektalternativ VE1, 15 kraftverk VE1, 
simulering av övre gränsvärde. I kartan har närmaste bostadsfastighet markerats med 
bokstaven B, den är belägen på avståndet 2,3 kilometer från närmaste kraftverk.   

 

Baserat på simuleringen överskrids inte riktvärden i statsrådets SRb 993/92 eller miljö-

ministeriets vindkraftsplanering ens vid en enstaka fritidsfastighet eller bostadsfastighet 

(figur 4-3). Gränsen för området där riktvärdet nattetid (40 dB) underskrids sträcker sig 

cirka 850 meter från bostadsfastigheten "B" (nattetida riktvärde 35 dB-zon). På gårds-

planen till närmaste fritidshus tangerar bullernivån riktvärdet nattetid och området där 

det underskrids dagtid sträcker sig till cirka 1 200 meter. 
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4.4.3.2 Bullerutbredningen i projektalternativet VE2 

I projektalternativet VE2 har 10 kraftverk med effekten 5,0 MW var simulerats på plat-

ser enligt projektplanen. Som kraftverksalternativ har använts kraftverket Gamesa G128 

5,0 MW med 150 meters navhöjd. 

 

Figur 4-4. Bullerutbredning Gamesa G128 5 MW projektalternativ VE2, 10 kraftverk VE1, 
simulering av övre gränsvärde. I kartan har närmaste bostadsfastighet markerats med 
bokstaven B, den är belägen på avståndet 2,3 kilometer från närmaste kraftverk. 

 

Baserat på bullersimuleringen överskrids inte riktvärden i statsrådets SRb 993/92 eller 

miljöministeriets vindkraftsplanering ens vid en enstaka fritidsfastighet eller bostadsfas-

tighet (figur 4-4). Gränsen för området där riktvärdet nattetid (40 dB) underskrids 

sträcker sig cirka 900 meter från bostadsfastigheten "B". För närmaste fritidshus är mot-

svarande avstånd cirka 70 meter (nattetida riktvärde 35 dB-zon). 
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4.4.3.3 Lågfrekvent buller 

Beräkningen av det övre gränsvärdet för det lågfrekventa bullret för det närmaste bo-

stadsobjektet "B" utomhus illustreras nedan för båda beräkningsalternativen. Vid beräk-

ning har också hänsyn tagits till korrigeringen +2 dB av kraftverkens ljudemissioner på 

grund av den kuperade terrängen. 

 

 

Figur 4-5. Nivå för det lågfrekventa bullret vid kontroll av övre gränsvärde utomhus framför 
bostadshus "B", projektalternativ VE1 (15 x Gamesa G128 (5,0 MW)). 

 

Figur 4-6. Nivå för det lågfrekventa bullret i kontroll av övre gränsvärde utomhus framför 
bostadshus "B", projektalternativ VE2 (10 x Gamesa G128 (5,0 MW)). 
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Baserat på beräkningen är det lågfrekventa bullret hörbart utomhus på den närmaste bo-

stadsfastigheten "B" med början vid frekvenserna ≈ 40–50 Hz och beroende på nivån på 

det maskerande ljudet. I anvisningarna (YM OH 2/2014, Miljöministeriet 2014a) gäl-

lande simulering av vindkraftsbuller utelämnat uppgifter om byggnaders genomsnittliga 

luftljudsisolering vid frekvenserna 20–200 Hz. Luftljudsisoleringen för objekt "B" är 

inte känd. Enligt beräkningen skulle det högsta kravet på luftljudsisolering för detta bo-

stadshus vara cirka 7 dB vid frekvensen 200 Hz. Denna dämpning skulle åstadkommas 

redan med genomsnittlig luftljudsisolering enligt danska normer, den åstadkoms med 

vanliga byggnadsmaterial. Baserat på beräkningen underskrids riktvärdena för lågfre-

kvent buller inomhus (tabell 4-3) i båda projektalternativen när normenlig luftljudsisole-

ring i manteln används i simuleringen (figur 4-5 och 4-6). 

4.4.4 Buller under vindparkens byggtid 

Bullret under byggtiden består huvudsakligen av vägtrafikbuller (lätt och tung trafik) 

samt buller från användningen av maskiner. Uppgifter om trafikökningen under byggti-

den presenteras i punkt 4.6.  

När det gäller buller så ökar trafikmängden och vägtrafikbullret på riksväg 21 och de 

mindre lokalvägarna som leder till projektområdet. Ökningen av vägtrafikbullret har be-

räknats med den nordiska vägtrafikmodellen och för att beräkna maximal påverkan har 

alla transporter antagits komma från samma håll med hastigheten 80 km/h. 

När det gäller riksväg 21 är ökningen av vägtrafikbullret jämfört med nuläget cirka +2,2 

dB under vindkraftsprojektets mest intensiva byggtid, tidsmässigt ligger det under dag-

tid. Då är totalnivåerna för vägtrafikbullret beräknade på 50 meters avstånd från vägens 

mittpunkt dagtid (kl. 7–22) 56 dB(A) och nattetid (kl. 22–07) 48 dB(A). Vägtrafikbull-

ret under dagtid kan alltså under byggskedet kortvarigt vara som mest cirka 1 dB över 

riktvärdet, men det är sannolikt att trafiken under byggtiden kommer till projektområdet 

både från norr och söder, i sådant fall lär totalökningen av buller bli mindre än detta. För 

förbindelsevägarnas del är ökningen större, men antalet kunde inte beräknas eftersom 

nuvarande trafikmängdsuppgifter för lokalvägarna saknas. 

Bullret under projektets byggtid består av byggbuller från bygget av vägar och funda-

ment samt resning av vindkraftverken. Detta buller kan momentant vara av impulska-

raktär och smalbandigt nära bullerkällorna (exempelvis lyftkranar). Bullret under byggt-

iden bedöms inte utgöra olägenhet för närområdets boende på grund av avståndet.  

Bullret under byggtiden kan inte till sin natur jämföras med bullret från vindturbinerna. 

4.4.5 Buller från kraftledningen 

I kraftledningar orsakas buller från lokala elektriska urladdningar på ytan av en ledare 

(koronaurladdning) som ger upphov till ett fräsande ljud. Detta fenomen uppträder spe-

ciellt vid dåligt väder. 

4.4.6 Bedömning av konsekvenser 

Vindkraftverkens buller kan ändra ljudlandskapet i området, men ändringarna varierar 

med tid och plats. Tidsmässigt observeras den största förändringen vid objekt som ex-

poneras för buller på läsidan vid statistisk vindriktning, det vill säga norr och nordost 

om projektområdet, samt innanför bullerzonerna närmare kraftverken. Möjligheten att 
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urskilja bullret beror mycket på vädret. Faktorer som ökar möjligheten att urskilja det är 

en stabil lägre atmosfär under kväll och natt, fuktig väderlek och kraftig inversion i den 

lägre atmosfären (temperaturskillnad mellan luftlagren, temperaturinversion).  

Buller uppfattas bättre i medvind och sämre (eller inte alls) i motvind. Ju längre man är 

från kraftverken, desto mer dämpar atmosfärens absorption de höga frekvenserna och 

lämnar kvar bara de lägre frekvenserna från vindkraftverksbullret. Dessutom kan det 

vara möjligt att upfatta vindkraftsbullrets amplitudmodulation (pulsering) genom bak-

grundsbruset utomhus.  

Nya kraftverk roterar dock långsamt på grund av den stora turbindiametern, av denna 

orsak kan modulationen urskiljas mest vid högre vindhastigheter. Då kan framförallt det 

aerodynamiska bullret låta som lågfrekvent flygbuller ("dånande"), som har en ständigt 

varierande men i allmänhet ganska låg ljudnivå. 

Bullernivån i området ökar under blåsiga tider genom att bullret från trafiken och annan 

verksamhet i närheten av vindparken samverkar med bullret från vindparken. Trafiken 

och andra verksamheter maskerar dock delvis ljudet från vindturbinerna.  

4.4.6.1 Jämförelse av alternativen 

Vid jämförelse av projektalternativen sinsemellan, så är bullerutbredningen mindre sö-

der om vindparken i fallet med 10 kraftverk (VE2) jämfört med situationen i fallet med 

projektalternativ VE1. På gårdsplanerna till bostads- och fritidshus överskrids inte bul-

lergränserna i något av alternativen. 

Även utbredningen av det lågfrekventa ljudet påverkas av avståndet från turbinerna, så i 

projektalternativet VE2 blir nivåerna för det lågfrekventa bullret lägre söder om vind-

parken jämfört med projektalternativet VE1. 

Baserat på simuleringen är avståndet från kraftverken till de närmaste bostads- och fri-

tidshusobjekten så långt att inom simuleringsparametrarnas ram når inte bullret till ob-

jekten i något av alternativen för att etablera vindparken (VE1 och VE2). 

4.4.6.2 Förebygga och lindra konsekvenser  

Simuleringen av bullerpåverkan har genomförts med den för närvarande mest bullrande 

kraftverkstypen på marknaden som ingångsvärde. Bullerkonsekvenserna kan vid behov 

minskas genom att välja att anskaffa en mindre bullrande kraftverkstyp. 

Kraftverk kan köras bulleroptimerat så att till exempel rotorns rotationshastighet be-

gränsas vid högre vindhastigheter genom att justera bladets vinkel. Som reglerparamet-

rar kan vanligtvis väljas vindhastighet och -riktning samt tid på dygnet. Bulleroptimerad 

drift begränsar på motsvarande sätt ljudemissionen, det vill säga ljudnivån. Annars kan 

inte bullret motverkas i väsentlig grad om man inte stoppar kraftverket helt. Exempelvis 

minskar bulleroptimerad drift den högsta garanterade ljudnivån med cirka 1–5 dB i ett 

kraftverk för de turbintillverkare som används i denna utredning. Baserat på simulering-

en medför inte projektet konsekvenser som överstiger riktvärden för buller i de närmaste 

störda objekten, varför det inte är nödvändigt att använda bulleroptimering. 

4.4.6.3 Uppföljning av konsekvenser 

Efter etableringen kan bullerpåverkan följas upp genom mätningar som det finns anvis-

ningar om i miljöministeriets handböcker YM OH 3-4/2014 (Miljöministeriet 2014b, 
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Miljöministeriet 2014c). Genom mätningar kan bullrets nivå och karaktär fastställas re-

lativt tillförlitligt samt jämförelser göras med simulerade nivåer och givna riktvärden. 

4.5 Skuggfenomen  

 

4.5.1 Påverkansmekanismer och metodbeskrivningar 

Ett vindkraftverk kan ge upphov till skuggfenomen (blinkande skugga) i sin näromgiv-

ning när solljuset faller in bakifrån och träffar vindkraftverkets roterande blad (figur 

4-7). I sådana fall ger bladens rotation upphov till en rörlig skugga som kan sträcka sig 

till 1–3 kilometers avstånd. Skuggfenomenets utbredning i tid och rum beror på i vilken 

vinkel solljuset träffar bladen, bladens längd och tjocklek, tornets höjd, terrängens form, 

tidpunkt samt faktorer som försämrar sikten som växtlighet och moln. Skuggenomen i 

vindkraftsparkers omgivningar uppträder ofta just efter soluppgång eller innan solned-

gång då kraftverkens skuggor är som längst. Under andra tider är skuggorna korta och i 

kraftverkens närhet. Skuggeffekter från ett vindkraftverk kan störa till exempel boende i 

närheten av kraftverken. 

 

 

Figur 4-7. Skuggfenomen uppstår när vindkraftverket roterar mellan observationspunkten och 
solen vid solig och molnfri väderlek (bilden är förenklad och proportionerna är inte riktiga). 

Simulering och bedömning av skuggeffekter har utförts av erfarna specialister insatta i 

påverkan av skuggfenomen och simulering av det. 

4.5.1.1 Gräns- och riktvärden som ska tillämpas 

I Finland finns inga gränsvärden för skuggeffekter från vindkraftverk eller gällande re-

kommendationer för simulering av det. Enligt miljöförvaltningens anvisning (Miljömi-

nisteriet 2012) rekommenderas det att i Finland använda andra länders rekommendat-

ioner som hjälp vid bedömning av konsekvenser av skuggfenomen. Som bakgrund vid 

bedömning av konsekvenser av skuggfenomen föreslås de gränsvärden, anvisningar och 

rekommendationer som används i Tyskland, Sverige och Danmark. 

 

• Baserat på resultaten från simuleringen av skuggeffekter kan det konstate-
ras att skuggeffekter är obetydliga eller obefintliga i närheten av projektom-
rådet vid Reväsvaara med den kraftverkstyp och den navhöjd som under-
sökts. Detta gäller båda alternativen för etablering av vindparken. 
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Anvisningar i Tyskland 

I Tyskland har det lämnats detaljerade anvisningar om gränsvärden för blinkningsfeno-

men och simulering (WEA-Shcattenwurf-Hinweise 2002). I de tyska anvisningarna ges 

tre olika slags gränsvärden för den största tillåtna blinkningspåverkan från vindpark: 

 högst 30 timmar per år i det så kallade teoretiska maximiläget 

 högst 30 minuter per dag i det så kallade teoretiska maximiläget 

 ifall automatisk reglering av kraftverket används ska den så kallade realistiska 

blinkningseffekten begränsas till högst åtta timmar per år. 

Anvisningar i Sverige 

I Sverige finns inga officiella gränsvärden för skuggfenomen utan endast rekommendat-

ioner (Boverket 2009) som baseras på de regler som används i Danmark. Enligt de 

svenska anvisningarna får den teoretiska skuggtiden inte överstiga 30 timmar per år. 

Den faktiska skuggtiden får enligt anvisningarna vara högst 8 timmar per år och 30 mi-

nuter per dag. 

Anvisningar i Danmark 

I Danmark finns en rekommendation (Danish Wind Industry Association 2014) att den 

så kallade faktiska skuggtiden får vara högst 10 timmar per år. 

4.5.1.2 Bedömningsmetoder 

Konsekvenserna av skuggfenomen från vindparken bedömdes genom kalkylmässiga 

metoder med användning av den för detta ändamål utvecklade SHADOW-

simuleringsmodulen till WindPRO-programmet. Vid simuleringar av vindparken vid 

Reväsvaara användes vindkraftverk med navhöjd 150 meter och rotordiameter 150 me-

ter. Vindkraftverkens totala höjd är då 225 meter. 

Kalkylmodellen tar hänsyn till projektområdets läge (solhöjd och dagsljus per dag), den 

planerade parklayouten, samspel mellan skuggor från kraftverken, vindkraftverkens 

mått (navhöjd, rotordiameter och bladprofil), höjdkurvor i terrängen samt valda kalkyl-

parametrar (tabell 4-6).  

Med de bestämda beräkningsparametrarna samt antagandet att kraftverkets rotor roterar 

kontinuerligt och står vinkelrätt mot solstrålningen, fås en beräkning på den teoretiska 

skuggtiden.  
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Tabell 4-6. Beräkningsparametrar som använts i SHADOW-simuleringen med WindPRO-
programmet. 

Beräkningens tidsupplösning 1 minut 

Beräkningsradie runt kraftverket 

Avståndet då minst 20 procent av solen skyms av 
vindkraftverkets blad. 
Beräkningsradien för de kraftverk som utreds är 
2076 meter.  

Solens höjd över havet - minimivinkel 
som beaktas 

3 grader  
(Om solhöjden är mindre än 3 grader antas sollju-
set spridas så mycket i atmosfären att den inte 
orsakar synliga skuggor.) 

Inverkan på siktlinjen från terrängens 
höjdvariationer 

Beaktat  
det vill säga skuggfenomen kan uppstå i observat-
ionspunkten bara om höjdvariationerna i terrängen 
inte bryter siktlinjen till vindkraftverket. 

Observationshöjd 1,5 meter 

 

Beräkningsmetoden tar inte automatiskt hänsyn till andra faktorer som påverkar skugg-

fenomen, som molnighet. För att få en bättre bild av den verkliga mängden av skuggef-

fekt har även den faktiska skuggtiden beräknats. Den faktiska beräkningen tar hänsyn 

till den lokala vindfördelningen samt solskensobservationer (relativt områdets bredd-

grad och molnighetsobservationer). Ur vindhastighetsfördelningen kan den tid då kraft-

verket inte roterar beräknas, på grund av att vindhastigheten är antingen för låg eller för 

hög i förhållande till kraftverkstypens driftintervall. Den lokala vindriktningsfördel-

ningen påverkar rotorns vinkel och vidare simuleringens beräkningsradie enligt de valda 

beräkningsparametrarna (tabell 4-6). Vindriktningsfördelningen har fåtts från Finlands 

Vindatlas (Vindatlas 2015). Den statistik över soltimmar som används i simuleringen 

kommer från observationerna av solsken (medelvärden på månadsnivå) vid Rovaniemis 

flygplats under åren 1981–2010 (Pirinen ym. 2012). 

För att illustrera resultaten definierades så kallade receptorpunkter (bostadsobjekt nära 

vindkraftverken) för vilka det beräknades mera detaljerade resultat. Receptorpunkterna 

antogs vara av "växthustyp" varvid skuggfenomen från alla riktningar beaktas. Recep-

torpunkternas bredd är en meter, höjd en meter och höjd över markytan två meter. Runt 

projektområdet valdes sju receptorpunkter som är de närmaste möjliga bebyggda plat-

serna runt projektområdet.  

Som resultat av skuggmodelleringen fås mängden och tidpunkten för skugga i de grans-

kade alternativen för vindparkens etablering. Resultaten av simuleringen presenteras 

som kartbilder. 

4.5.1.3 Osäkerheter i beskrivningen 

Vid simulering av den teoretiska skuggtiden antas bladen rotera kontinuerligt och rotorn 

stå vinkelrätt mot solen så att den ger maximal skugga. I verkligheten har vindturbiner 

ett driftintervall som beror på vindhastigheten så att bladen står stilla vid för låga eller 

höga vindhastigheter. Dessutom bestäms rotorns vinkel efter observerad vindriktning 

och det är därigenom inte alltid säkert att någon skugga bildas (bladet ska från observa-

tören sett täcka mer än 20 procent av solen för att en uppfattningsbar skugga ska upp-

stå). Den teoretiska skuggtiden representerar alltså en tydligt konservativ beräkning av 

den skugga som vindkraftverken ger upphov till. 
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Vindatlasens simuleringsnoggrannhet medför osäkerhet i det faktiska värdet genom an-

vändningen av vindhastighets- och vindriktningsfördelningarna. Även användningen av 

solskensobservationer ökar osäkerheten något eftersom projektområdets avstånd från 

flygplatsen i Rovaniemi (där uppgifterna om solskensobservationer kommer ifrån) är 

cirka 100 kilometer. I simuleringarna har inte vegetationens minskande inverkan på 

skuggan beaktats, så skuggtiden överskattas särskilt sommartid. 

4.5.2 Bedömning av konsekvenser 

4.5.2.1 Skuggans utbredning i projektalternativen VE1 och VE2 

Som ett resultat av simuleringen har den årliga teoretiska skuggtiden och faktiska 

skuggtiden erhållits. Avståndet från kraftverken till de närmaste bostadsobjekten är så 

stort att skuggan når inte till objekten inom ramen för simuleringsparametrarna. Resulta-

ten av simuleringen av teoretisk skuggtid för de granskade alternativen för att etablera 

vindparken presenteras i följande figurer (4-8–4-11). 

I figur 4-8 och 4-9 framgår att i simuleringen av teoretisk skuggtid når inte skuggan i 

något av etableringsalternativen för vindparken till någon av receptorpunkterna.  
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Figur 4-8. Teoretisk skuggtid i timmar per år (när solskensobservationer inte har beaktats) för 
alternativ VE1 för att etablera vindkraftsparken. Simuleringen har gjorts med vindkraftverk med 
navhöjd 150 meter och rotordiameter 150 meter. 
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Figur 4-9. Teoretisk skuggtid i timmar per år (när solskensobservationer inte har beaktats) för 
alternativ VE2 för att etablera vindkraftsparken vid Reväsvaara. Simuleringen har gjorts med 
vindkraftverk med navhöjd 150 meter och rotordiameter 150 meter. 

 

I följande kartbilder presenteras den faktiska årliga skuggtiden för de båda alternativen 

för att etablera vindparken (figur 4-10 och 4-11). 
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Figur 4-10. Faktisk skuggtid i timmar per år (när solskensobservationer inte har beaktats) för 
alternativ VE1 för att etablera vindkraftsparken vid Reväsvaara. Simuleringen har gjorts med 
vindkraftverk med navhöjd 150 meter och rotordiameter 150 meter. 

 

I figur 4-10 framgår att med hänsyn tagen till den faktiska skuggtiden når inte skuggan i 

alternativet VE1 för att etablera vindparken till någon av receptorpunkterna. 
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Figur 4-11. Faktisk skuggtid i timmar per år (när solskensobservationer inte har beaktats) för 
alternativ VE2 för att etablera vindkraftsparken vid Reväsvaara. Simuleringen har gjorts med 
vindkraftverk med navhöjd 150 meter och rotordiameter 150 meter. 

 

I figur 4-11 framgår att med hänsyn tagen till den faktiska skuggtiden når inte skuggan i 

alternativet VE2 för att etablera vindparken till någon av receptorpunkterna.  

Med de använda alternativen för placering av vindkraftverken och de granskade kraft-

verksdimensionerna var den årliga skuggtiden i receptorpunkterna noll minuter så kon-



 MKB-DOKUMENT  
   
 UPM-Kymmene Oyj 
 Vindkraftsprojektet vid Reväsvaara  84 
 

 

Copyright © Pöyry Finland Oy 

sekvenserna av skuggfenomen sträcker sig inte till bebodda objekt. Beräkningsmodellen 

tar hänsyn till projektområdets läge på höga breddgrader (solvinkel och daglig ljus tid). 

Skuggsimuleringens resultat har i arbetet jämförts med gränsvärden som tillämpas för 

skuggtid i andra länder även i tabell 4-7 och 4-8. Skuggtiden överskrider inte i någon 

receptorpunkt tidigare nämnda gränsvärden. 

 

Tabell 4-7. Jämförelse av simuleringsresultat för alternativet VE1 för etablering av vindparken 
med gränsvärden i andra länder (presenterade i punkt 4.5.1.1). Cellernas bakgrundsfärger i 
förhållande till gränsvärden: grön-överskrids ej, röd-överskrids, grå-ej jämförd. Cellen är röd om 
gränsvärdet överskrids i minst ett bostads- eller fritidshus. 

 Skuggtid 

 30 timmar/år 30 minuter/dag 10 timmar/år 8 timmar/år 

 teoretisk teoretisk
1
/faktisk

2
 faktisk faktisk 

Tyskland
1
     

Sverige
2
     

Danmark     

 

Tabell 4-8. Jämförelse av simuleringsresultat för alternativet VE2 för etablering av vindparken 
med gränsvärden i andra länder (presenterade i punkt 4.5.1.1). Cellernas bakgrundsfärger i 
förhållande till gränsvärden: grön-överskrids ej, röd-överskrids, grå-ej jämförd. Cellen är röd om 
gränsvärdet överskrids i minst ett bostads- eller fritidshus. 

 Skuggtid 

 30 timmar/år 30 minuter/dag 10 timmar/år 8 timmar/år 

 teoretisk teoretisk
1
/faktisk

2
 faktisk faktisk 

Tyskland
1
     

Sverige
2
     

Danmark     

 

Baserat på resultaten från simuleringen av skuggfenomen kan det konstateras att skugg-

effekterna är obetydliga eller obefintliga i närheten av projektområdet med den kraft-

verkstyp och den navhöjd som undersökts. Konsekvenserna av skuggfenomen i närom-

rådets bostadsobjekt bedöms som obefintliga inom ramen för simuleringsosäkerheterna. 

4.5.2.2 Jämförelse av alternativen 

Baserat på simuleringen är avståndet från kraftverken till de närmaste bostads- och fri-

tidshusobjekten så långt att inom simuleringsparametrarnas ram når inte skuggan till ob-

jekten i något av alternativen för att etablera vindparken (VE1 och VE2), varken beräk-

nat som teorisk skuggtid eller faktisk skuggtid per år . 
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4.6 Trafik  

 

4.6.1 Påverkansmekanismer och metodbeskrivningar 

I projektet uppstår konsekvenser för trafiken av transporter under byggtiden samt ser-

vicetrafik under vindparkens driftstid. Den trafikökning som projektet ger upphov till 

kan påverka trafiksäkerheten. Betydelsen av konsekvenserna beror på hur mycket pro-

jektet ökar trafikmängderna på de rutter som ska användas. Vindparken kan påverka tra-

fiksäkerheten också genom att vindkraftverken syns från vägar och flygtrafiken i och 

med att vindkraftverken utgör s.k. flyghinder.   

Beskrivningen av vindkraftens konsekvenser för trafiken har gjorts som expertarbete 

genom att granska de rutter och trafikvolymer som används under projektets byggfas 

och drift. I konsekvenser som orsakas av trafiken har hänsyn tagits till konsekvenser för 

luftkvalitet, områdets bullerförhållanden, trafikvolymer och trafiksäkerhet och de har 

bedömts baserat på den ökning av trafikvolymen som projektet innebär. Även konse-

kvenserna för trafiksäkerheten av iskast samt konsekvenser av trafiken på plankorsning-

ar och för flygsäkerheten har beaktats. Granskningsområdet är de vägar som leder till 

projektområdet och trafiken i projektområdets närområde.  

Bedömningen i anslutning till trafik har utförts av en erfaren specialist med inriktning 

på miljökonsekvensbeskrivningar. 

4.6.2 Nuläge 

Väster om projektområdet på cirka en kilometers avstånd går Torneåvägen (riksväg 21). 

Torneåvägens trafikmängd intill projektområdet var 2015 i medeltal cirka 1 915 fordon 

per dygn, av detta är cirka 200 fordon tung trafik. (Trafikverket 2015a) 

Mindre vägar runt projektområdet är Rajantie, Reväsvaarantie och Pysäkkitie samt Hui-

taperintie söder om området. Dessutom finns det skogsbilvägar på projektområdet.  

Mellan projektområdet och Torneåvägen går det en järnväg som leder från Torneå till 

Kolari. Persontrafiken på banavsnittet 2013 var 70 000 resenärer och godstrafikens vo-

lym var 249 000 ton. (Trafikverket 2015b) På järnvägen går uppskattningsvis bara några 

tåg per dygn i medeltal. Järnvägens skyddsområde sträcker sig 30 meter utanför järnvä-

gen från mittlinjen på det yttersta spåret. Området används bland annat under under-

hållsarbeten på järnvägen. 

Vägar och järnvägar i projektområdets näromgivningar samt en preliminär plan för de 

nya vägar som krävs för projektet visas i figur 4-12. 

 

• De mest betydande konsekvenserna för trafiken från projektet uppstår under 
byggtiden. De mest betydande konsekvenserna härrör från grus- och be-
tongtransporter samt specialtransporter med vindkraftskomponenter till om-
rådet. Konsekvenserna under byggtiden är kortvariga. 

• Trafiken under vindparkens och kraftledningens drift är servicetrafik och 
dess volym är liten. Därigenom är konsekvenserna för trafiken under pro-
jektets driftstid små. 

•  
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Figur 4-12. Vägar och järnväg i närheten av projektområdet.  

4.6.3 Bedömning av konsekvenser 

4.6.3.1 Trafik och transportvägar i anslutning till projektet 

Transportvägar 

En preliminär plan över rutter för vindkraftstransporterna i projektområdets närområde 

presenteras i figur 4-12. 

Preliminärt planeras att kraftverkskomponenterna transporteras med båt till Torneå eller 

Brahestads hamn och därifrån längs landsväg eller järnväg till projektområdet. Annan 

trafik, som betong- och grustransporter samt transporter i anslutning till bygget av el-

förbindelserna kan anlända till området också från andra håll. 

Sannolikt kommer huvuddelen av transporterna till projektområdet som vägtransporter 

från Torneåvägen längs Huitaperintie i söder eller Reväsvaarantie i norr. Trafikrutterna 

från Torneåvägen till projektområdet korsar järnvägen i plankorsningar. 

Trafikvolymer 

Vindkraftverken transporteras till byggplatserna i delar och för ett vindkraftverk krävs 

typiskt 12–13 specialtransporter. I och med att vindkraftverkens storlek har växt har 

också antalet specialtransporter som behövs för att transportera kraftverkskomponenter-

na ökat, eftersom större kraftverk delas upp i flera transportenheter.  
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För betongen till vindkraftverkens fundament krävs cirka 80–100 transporter per vind-

kraftverk. Den största delen av trafiken i anslutning till etableringen av vindparken upp-

står av grustransporter för vindkraftverkens grunder, lyft- och monteringsområden samt 

vägar. I etableringsfasen tillkommer dessutom trafik i anslutning till bland annat upp-

rustning av vägar samt bygget av transformatorstation och förläggning av markkablar. 

Under byggtiden är persontrafiken till området uppskattningsvis cirka 10–20 bilar per 

dag.  

Uppskattningen av den totala mängden transporter i anslutning till etableringen present-

eras per projektalternativ i tabell 4-9. 

Tabell 4-9. Uppskattning av mängden transporter i anslutning till projektets etablering och drift 
per projektalternativ.  

 VE1 VE2 

Trafik under byggtiden (transporter/bilar sammanlag under hela byggtiden) 

Vindkraftsverkskomponenter 180 120 

Betong 1 400 900 

Grus 6 000 4 500 

Övriga transporter 700 500 

Tung trafik sammanlagt 8 280 6 020 

Persontrafik 2 200 1 500 

Trafik under driftstid (bilar per år) 

Servicetrafik 20–30 10–15 

 

Antalet transporter i anslutning till byggandet av kraftledningen beror på det sträck-

ningsalternativ som väljs och om kraftledningen utförs som markkabel eller luftledning, 

detta bestäms när planeringen fortskrider. Antalet transporter i anslutning till byggandet 

av kraftledningen är litet jämfört med byggandet av vindparken i alla alternativ. 

4.6.3.2 Vägtrafik 

Konsekvenser under byggtiden. 

De transporter som krävs under byggtiden ökar volymen tung trafik särskilt på vägarna i 

vindparkens närområden. Vindkraftsprojektet är planerat att byggas i en etapp som be-

räknas pågå ungefär ett år. Tyngdpunkten i byggarbetet ligger under den snöfria peri-

oden och huvuddelen av transporterna sker dagtid under vardagar.  

Ökningen av tung trafik under byggtiden påverkar trafikens smidighet och trafiksäker-

heten samt medför vibrationer och damm i närområdet till de vägar som används.  

När det gäller trafiken är det mest intensiva byggskedet de markarbeten som utförs i 

början av byggtiden med huvudsakligen grustransporter till projektområdet. Under det 

mest intensiva skedet uppskattas det att sammanlagt cirka 100–150 fordon per dygn an-

kommer och lämnar projektområdet. Denna fas uppskattas pågå cirka 2–3 månader. 

Under den mest intensiva fasen är påverkan på närområdets vägar betydande, eftersom 

volymen tung trafik på dessa vägar är liten i nuläget. Under den mest intensiva delen av 
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byggtiden påverkas också volymerna tung trafik på Torneåvägen i betydande utsträck-

ning.  

Efter att markarbetena är färdiga kommer i huvudsak transporter av betong samt vind-

kraftskomponenter och andra anordningar till projektområdet. När projektets byggarbete 

framskrider minskar antalet transporter kraftigt jämfört med transporterna under mark-

arbetstiden. Specialtransporterna för vindkraftverkskomponenterna kan dock bromsa 

upp annan trafik.  

Olägenheten från trafiken under byggtiden är kortvarig. De största konsekvenserna från 

trafik i anslutning till byggandet uppstår på de förbindelsevägar som leder från Tor-

neåvägen till projektområdet samt på Torneåvägen i projektområdets närområde. Den 

ökade volymen tung trafik minskar den upplevda säkerhetsnivån på vägarna. Den 

ökande trafiken påverkar bullret i området och möjligtvis luftkvaliteten, men påverkan 

är kortvarig och lokal. Bebyggelsen längs förbindelselederna från Torneåvägen till pro-

jektområdet är huvudsakligen gles och transporterna i anslutning till projektet bedöms 

inte få betydande konsekvenser för säkerheten för bebyggelsen eller den lätta trafiken. 

Som helhet bedöms inte konsekvenserna från trafiken under projektets byggtid vara be-

tydande eftersom byggtiden beräknas till cirka ett år. 

Transportvägarna väljs så att de lämpar sig för de transporter som behövs i projektet och 

medför minsta möjliga olägenhet för bebyggelsen. Under projektets fortsatta planering 

säkerställs att särskilt de vägar som ska användas för transport av vindkraftverkens 

komponenter är lämpliga (bl.a. vägars och broars bärförmåga). Huruvida Martimojoki 

bro på Torneåvägen (riksväg 21) i Torneå kommun lämpar sig för transporter klarläggs 

närmare i projektets fortsatta faser tillsammans med Trafikverket. Väg E8/E75 mellan 

Brahestad och Torneå hör till målen för det nationella vägnätet för stora specialtranspor-

ter (SEKV) som har som mål att möjliggöra transporter med en storlek av 7 x 7 x 40 

meter (höjd, bredd, längd). Därigenom lämpar sig ruttavsnittet vid behov för transport 

av vindkraftverkskomponenter. (Trafikverket 2013)  

Eventuella förbättringar av befintliga privata vägar överenskoms med vägföreningen. 

Vindparkens ägare svarar för eventuella extra kostnader för vägunderhåll som orsakas 

av transporter i anslutning till etablering och drift av vindparken.  

Mängden transporter i anslutning till att kraftledningen byggs är mindre än i vindkraft-

sparken och bedöms inte ha märkbara konsekvenser. 

Konsekvenser under driftstiden. 

Under vindkraftsparkens drift uppstår trafik bara av servicearbete. Uppskattningsvis fö-

rekommer ett par servicebesök per vindkraftverk och år samt ett par besök gällande 

elanslutningen. Servicebesök görs i regel med skåpbil. Trafikvolymerna på de närmaste 

vägarna ökar bara något på grund av servicebesöken i vindparken och för elanslutning-

en, och konsekvenserna från servicetrafiken bedöms som mycket små.  

De nya vägar som byggs på vindparkens område är fria att använda för den som rör sig i 

området och de kan underlätta för t.ex. vandrare, bärplockare och svampplockare att 

röra sig i området. Vindparkens ägare svarar för eventuella extra kostnader för vägun-

derhållet som projektet orsakar. 

Enligt Trafikverkets anvisning 8/2012 ”Ohje tuulivoimalan rakentamisesta liiken-

neväylien läheisyyteen” ska faktorer som påverkar förarens observationsförmåga samt 

eventuellt fallande is beaktas när vindkraftverks avstånd från väg ska bedömas. Vind-
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kraftverk ska inte placeras i närheten av korsningar och andra områden som kräver att 

man följer trafiksituationen. För att säkerställa trafiksäkerheten ska vindkraftverk place-

ras tillräckligt långt från väg. När det tillräckliga avståndet från vindkraftverk till väg 

bestäms ska hänsyn tas till vägklass, trafikvolym, hastighetsbegränsning, tekniska lös-

ningar i vindkraftverkets som ska byggas (bl.a. isdetektering) och andra faktorer som 

påverkar trafiksäkerheten. (Trafikverket 2012) 

Enligt anvisningen är det rekommenderade avståndet från vindkraftverk 300 meter till 

huvudvägar där hastighetsbegränsningen är 100 km/h eller högre. Baserat på riskanalys 

kan vindkraftverkets minsta tillåtna avstånd till väg vara mindre, dock minst vindkraft-

verkets totala höjd (torn + blad) ökat med bredden för vägens skyddsområde. Vid en 

kurva på väg ska vindkraftverk placeras utanför synfältet. (Trafikverket 2012) 

Trafikverket förutsätter i sina anvisningar att planeraren för ett enskilt vindkraftsprojekt 

ska lägga fram en redovisning till trafikmyndigheten om hur isbildning på bladen för-

hindras och hur is som eventuellt bildats detekteras. Trafikverket förutsätter att is som 

eventuellt lossnar och kastas från bladen inte innebär fara för trafik på trafikleder. (Tra-

fikverket 2012) Enligt anvisningarna bör säkerhetsavståndet till vindkraftverk vara över 

250 meter i norra Finland.  

I projektet kommer man att agera på det sätt som Trafikverket förutsätter, och vind-

kraftverken kommer att placeras tillräckligt långt från allmän väg och därigenom be-

döms inte konsekvenserna för trafiksäkerheten under vindparkens driftstid vara bety-

dande. Vindkraftverken är inte placerade nära landsvägar eller andra livligt trafikerade 

vägar, så även konsekvensen av ett vindkraftverkshaveri eller fallande is vintertid för 

trafiksäkerheten är liten.  

4.6.3.3 Spårbunden trafik 

Trafiken till projektområdet kommer från Torneåvägen över järnvägen i en plankors-

ning i alla trafikrutter. Järnvägens trafikvolymer vid projektområdet är små och även om 

trafiken i projektets byggfas kommer att vara livlig bedöms den inte ha betydande kon-

sekvenser för den spårbundna trafiken. I projektets fortsatta planeringsfaser kommer 

kontakt att tas med Trafikverket i frågor rörande användningen av plankorsningar. 

Utöver trafiken som går till projektområdet via plankorsningar bedöms inte projektet ha 

konsekvenser för den spårbundna trafiken säkerhet. Projektet medför inga konsekvenser 

för markanvändningen på järnvägens skyddsområde. 

4.6.3.4 Flygtrafik 

Vindkraftverk kan som höga konstruktioner utgöra flyghinder och fara för flygsäkerhet-

en eller störa flygtrafikens smidighet. Finavia har satt begränsningar för högsta tillåtna 

konstruktionshöjder inom olika områden. Uppgifterna kan användas i projektets plane-

ringsfas för att beakta eventuella konsekvenser för flygtrafiken. Enligt Finavias geogra-

fiska informationsmaterial (figur 4-13) finns det inga höjdbegränsningar inom området 

som påverkar projektet. (Finavia 2015) 

När det gäller flygsäkerhet agerar man i projektet på det sätt som luftfartslagen förutsät-

ter och flyghindertillstånd söks för varje kraftverk innan de byggs (punkt 2.7.1.5). Dess-

utom förses vindkraftverken med flyghinderljus som det bestäms om i detalj i flyghin-

dertillståndet.  
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Projektet bedöms inte ha betydande konsekvenser för flygtrafiken. 

 

Figur 4-13. Hinderytor för de närmaste flygplatserna Rovaniemi och Kemi-Torneå. (Finavia 
2015) 

4.6.3.5 Osäkerheter i beskrivningen 

De viktigaste osäkerheterna i bedömningen hör ihop med val av rutter, trafikvolymer 

under byggtiden och tidplanen för bygget, som beslutas närmare först under projektets 

fortsatta planering. 

4.6.3.6 Jämförelse av alternativen 

Konsekvenserna för trafiken skiljer sig åt mellan projektalternativen beroende på det 

större antalet kraftverk i alternativ VE1 varför även konsekvenserna för trafiken bedöms 

vara större i detta alternativ än i projektalternativet VE2. När det gäller konsekvenser 

riktade mot trafiken bedöms det inte finnas några betydande skillnader mellan projektal-

ternativen. 

4.6.3.7 Minskning av konsekvenser  

Konsekvenserna för trafiken under såväl projektet byggfas som driftsfas kan minskas 

genom information och samarbete med vägarnas ägare och användare. 
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4.7 Samhällsstruktur och markanvändning 

 

4.7.1 Påverkansmekanismer och metodbeskrivningar 

Projektets konsekvenser kan vara antingen direkta eller indirekta. Projektet kan medföra 

sådana förändringar i omgivningarna som påverkar nuvarande markanvändning eller 

ändrar utgångspunkter eller randvillkor för planering av kommande markanvändning. 

Indirekta konsekvenser kan i princip uppstå exempelvis genom ändringar av störande 

faktorer i omgivningen, bland annat buller och projektets landskapspåverkan. 

I utredningen av konsekvenser för samhällsstrukturen och markanvändningen har pro-

jektets förhållande till såväl den nuvarande som planerade situationen, gällande och på-

gående planläggning samt andra planer och mål granskats. Projektets konsekvenser har 

undersökts på olika nivåer: får projektets genomförande konsekvenser för regionens 

områdesstruktur, områdets samhällsstruktur, markanvändningen i projektområdets 

näromgivningar eller på enskilda objekt inom det direkta influensområdet. Även pro-

jektets förhållande till de riksomfattande målen för områdesanvändningen har bedömts. 

För beskrivning av konsekvenserna har uppgifterna gällande nuvarande markanvänd-

ning i projektområdet och dess närområde utretts och beskrivits baserat på granskning 

av geografisk information, gällande planer och fältbesök. Den kommande situationen 

har bedömts baserat på gällande och pågående planer. När det gäller lokaliseringen av 

bebyggelse samt beviljade bygglov i projektets näromgivningar har det i MKB-

dokumentfasen (januari 2015) kontrollerats hos Ylitornio kommun att uppgifterna är 

uppdaterade.  

Konsekvenserna har utretts som expertarbete av en erfaren specialist på markanvänd-

ning. 

4.7.2 Nuläge 

4.7.2.1 Boende och annan verksamhet 

Projektområdet är beläget i Reväsvaara-området i Ylitornio kommun, öster om riksväg 

21 (väg E8, Torneåvägen) som följer Torne älvdal. Den svenska gränsen ligger som 

närmast på cirka tre kilometers avstånd väster om projektområdet. Enligt en preliminär 

• Projektet har ingen betydande påverkan på samhällsstrukturen eller mar-
kanvändningen. Skillnaderna mellan konsekvenserna från projektets olika al-
ternativ är små. Påverkan begränsas till projektområdet och dess närområde 
och är till sin natur små förändringar av nuvarande markanvändning, eller 
ställer nya gränsvillkor för kommande markanvändning på projektområdet el-
ler dess närområde. Den huvudsakliga markanvändning i området förändras 
inte. 

• Projektet främjar de riksomfattande målen för områdesanvändning gällande 
energiproduktion. De skadliga konsekvenser som projektet medför är inte så 
betydande att de skulle äventyra uppnåendet av andra riksomfattande in-
tressen. 

• Projektet strider inte emot befintliga planer. Enligt Västra Lapplands land-
skapsplans vindkraftsutredning (Lapplands förbund 2012) lämpar sig områ-
det för vindkraftsproduktion. 
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uppskattning är projektområdet cirka 1 000 hektar stort och används till stor del för 

skogsbruk. Området ägs helt av privata markägare.  

I Ylitornio-regionen, såväl på den finska som på den svenska sidan är den största delen 

av bebyggelsen koncentrerad till stränderna av vattendrag. Exempelvis Torne älvdal 

samt stränderna av Tengeliönjoki och Ratasjärvi/Vuomajoki har en jämn bandformad 

bebyggelse. Områdena är huvudsakligen jordbruksmiljöer och glesbygd. Närmaste 

tätort till projektområdet, det vill säga Ylitornio kommuncenter, ligger cirka 4–5 kilo-

meter nordväst om projektområdet. I Tornedalen, norr och söder om kommuncentrum, 

ligger ett band av flera byar, till exempel Armassaari cirka 800 meter väster om projekt-

området och Kainuunkylä cirka fem kilometer sydväst om projektområdet (figur 4-14). 

 

Figur 4-14. Samhällsstrukturen i projektområdets omgivningar på den finländska sidan år 2010 
enligt YKR-områdesindelningen (Miljöförvaltningen 2015a) Projektområdets gräns visas i blått. 
Läget för bebyggda områden på den svenska sidan visas bland annat i figur 4-15. 
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Figur 4-15. Byggande inom närområden till Reväsvaara. Det geografiska informationsmaterialet 
från Lantmäteriverket i Finland täcker också till viss del den svenska sidan, och uppgifterna om 
byggande på den svenska sidan har kompletterats med GIS-material från Lantmäteriverket i 
Sverige (bruna punkter). På kartan visas också den rekreationsled (grön) och den snöskoterled 
(orange) som går genom Reväsvaara-området. Projektområdets gräns visas i blått. De 
verksamheter som är planerade inom projektområdet anges i projektbeskrivningen (figur 2-4 
och 2-5). (Lantmäteriverket 2014a, Ylitornio kommun 2014, Miljöförvaltningen 2015a, Metria 
2015)   
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Inom projektområdet finns varken fast boende eller fritidsbebyggelse. Enligt Lantmäte-

riverkets terrängdatabas (Lantmäteriverket 2014a) ligger de närmaste enskilda bostads- 

och fritidshusen cirka 450 meter väster om projektområdet, men det kortaste avståndet 

från vindkraftverken till närmaste bostads- eller fritidshus är cirka två kilometer. Be-

byggelsen i omgivningarna består huvudsakligen av permanentbostäder, men det finns 

också en del fritidsbebyggelse (t.ex. figur 4-15). När det gäller områden närmast vind-

kraftsprojektet (cirka två kilometer från projektområdets gräns) har uppgifterna i ter-

rängdatabasen kontrollerats med avseende på uppdatering i samband med upprättande 

av MKB-dokumentet (januari 2015) hos Ylitornio kommun. Enligt kommunens uppgif-

ter är uppgifterna uppdaterade och nya bygglov har inte beviljats inom området.  

Genom projektområdet går en vandringsled som utgör en del av det större, 50 kilometer 

långa nätet av vandringsleder, Aurinkovaarojen Jotos (figur 4-15). På den högsta delen 

av Reväsvaara finns ett vindskydd. Genom den östra delen av projektområdet går en 

skoterled. På Ainiovaara, cirka 2,3 kilometer nordväst om projektområdet, finns en se-

mesterby. Aavasaksas turistcentrum ligger på 10 kilometers avstånd norr om projektom-

rådet.  

Vid den norra gränsen till Reväsvaara projektområde finns bland annat en skjutbana och 

en vattentäkt. På projektområdet och i dess omedelbara närhet finns flera marktäkter 

med tillhörande annan näringsverksamhet. På den västra stranden av Reväsjärvi, cirka 

1,8 kilometer väster om projektområdet, finns ett fängelse.  

Öster om projektområdet på cirka fem kilometers avstånd finns jaktmarker där bland 

annat Tornionseudun metsästysseura jagar (Tornionseudun metsästysseura r.y. 2014). 

Områdets näringsgrenar och rekreationsanvändning beskrivs närmare i punkterna 4.8.2 

och 4.12.2. 

 

Figur 4-16. Verksamheter inom projektområdet och i dess näromgivning. På kartan visas 
vindkraftverkens placering enligt projektalternativet VE1. (Lantmäteriverket 2014a) 
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4.7.2.2 Gällande och pågående planläggning och andra planer för markanvändning 

4.7.2.2.1 Riksomfattande mål för områdesanvändningen 

De riksomfattande målen för områdesanvändningen utgör en del av planeringssystemet 

för markanvändning enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999). Statsrådet 

(Finlands regering) har godkänt de riksomfattande målen för områdesanvändningen år 

2000. De reviderade målen trädde i kraft 1.3.2009. Det huvudsakliga temat i uppdate-

ringen har varit att möta de utmaningar som klimatförändringen ställer. Enligt markan-

vändnings- och bygglagen ska målen beaktas och deras uppnående främjas vid plane-

ring på landskapsnivå, i kommunernas planläggning och i statliga myndigheters verk-

samhet. De riksomfattande målen för områdesanvändningen omfattar följande helheter: 

1. fungerande regionstruktur 

2. enhetligare samhällsstruktur och kvalitet på livsmiljön 

3. kultur- och naturarv, friluftsliv och naturresurser 

4. fungerande förbindelsenät och energiförsörjning 

5. specialfrågor i Helsingforsregionen 

6. helheter av särskild betydelse som natur- och kulturmiljöer 

Målen för områdesanvändning ska 

 säkerställa att omständigheter av nationellt intresse beaktas i landskapens och 

kommunernas planläggning samt i de statliga myndigheternas verksamhet 

 bidra till att målen för markanvändnings- och bygglagen samt för planeringen av 

områdesanvändningen uppnås, av vilka de viktigaste är god livsmiljö och hållbar 

utveckling 

 fungera som redskap för förhandsstyrningen av planläggningen i markanvänd-

ningsfrågor av riksintresse och främja en konsekvent och enhetlig förhandsstyr-

ning 

 främja genomförandet av internationella avtal i Finland 

 skapa förutsättningar för genomförandet av projekt på riksnivå när det gäller om-

rådesanvändningen. (Miljöförvaltningen 2013) 

Detta projekt berörs särskilt av de riksomfattande mål för områdesanvändning som gäl-

ler fungerande regionstruktur, enhetligare samhällsstruktur och kvalitet på livsmiljön, 

kultur- och naturarv, friluftsliv och naturresurser, fungerande förbindelsenät och energi-

försörjning samt helheter av särskild betydelse som natur- och kulturmiljöer. Målen de-

las in i allmänna och särskilda mål.  

Målen kan ibland vara sinsemellan motstridiga, beaktande av de riksomfattande målen 

för områdesanvändning förutsätter sammanjämkning av olika behov av markanvänd-

ning. 

I det följande beskrivs de riksomfattande målen för områdesanvändning som berör detta 

projekt närmare.  

Fungerande regionstruktur:  

Allmänna mål: 

 Med områdesanvändningen stöds en balanserad utveckling av regionstrukturen 

och förstärkning av näringslivets konkurrenskraft och internationella ställning 

genom att så bra som möjligt utnyttja befintliga strukturer samt genom att främja 

förbättring av livsmiljöns kvalitet och hållbart utnyttjande av naturens resurser. 
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Utnyttjandet av områdesstruktur och områdesanvändning baseras i första hand 

på områdenas egna styrkor och geografiska faktorer.  

 Genom områdesanvändningen främjas samverkan mellan städer och landsbygd 

samt utvecklingen av bynätverk. Särskilt i glesbefolkad landsbygd och inom 

stagnerande områden fästs i områdesanvändningen uppmärksamhet på att ut-

nyttja redan befintliga strukturer samt på att göra näringslivet och annan bas för 

verksamhet mer diversifierad. I områdesanvändningen beaktas näringsgrenar ba-

serade på glesbygd och särskilda verksamheter samt landsbygdens behov av att 

få nya permanenta boende. 

Särskilda mål: 

 Vid planering av områdesanvändning ska försvarets och gränsbevakningens be-

hov beaktas och tillräckliga territoriella förutsättningar säkras för garnisoner och 

andra verksamheter hos försvar och gränsbevakning.  

Enhetligare samhällsstruktur och kvalitet på livsmiljön: 

Allmänna mål: 

 I områdesanvändningen fästs särskild uppmärksamhet på att förebygga olägen-

heter och risker för människors hälsa samt på att eliminera befintliga olägenhet-

er.  

 Vid planeringen av områdesanvändning identifieras befintlig eller förväntad ne-

gativ påverkan på  miljö och hälsa samt avvikande naturtillstånd och deras kon-

sekvenser förebyggs. I områdesanvändningen skapas förutsättningar för anpass-

ning till klimatförändringen.  

Särskilda mål: 

 I områdesanvändning ska olägenheter i form av buller, vibrationer och luftför-

oreningar förebyggas  

 Vid områdesanvändningen ska energisparande samt förutsättningar för att an-

vända förnybara energikällor främjas.  

 Vid planeringen av områdesanvändning ska tillgången till vatten av god kvalitet 

i tillräcklig mängd säkerställas liksom möjligheten att realisera regionala vatten-

försörjningslösningar för tätorter.  

Kultur- och naturarv, friluftsliv och naturresurser  

Allmänna mål: 

 Genom områdesanvändning främjas bevarandet av nationell kulturmiljö och 

byggnadsarvet samt deras regionalt varierande karaktär.  

 Med områdesanvändning främjas bevarandet av mångfalden i områden som är 

värdefulla och känsliga ur den levande eller icke-levande naturens synvinkel. 

Bevarandet av ekologiska förbindelser mellan skyddsområden samt vid behov 

mellan dessa och andra värdefulla naturområden främjas. 

 Med områdesanvändning främjas användningen av naturen i rekreationssyfte 

samt natur- och kulturturism genom att förbättra förutsättningarna för mångsidig 

användning. Ekologiskt hållbart utnyttjande av nätverket av naturskyddsområ-

den och värdefulla landskapsområden främjas för rekreation, som stödområden 

för turism samt för utveckling av turism i deras närområden utan att äventyra 

skyddsmålen.  
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 Med områdesanvändning främjas ett hållbart utnyttjande av naturresurser så att 

tillgången till naturresurserna säkerställs också för kommande generationer. I 

områdesanvändningen och dess planering beaktas naturresursernas lokalisering 

och möjligheterna att utnyttja dem. 

Särskilda mål: 

 I områdesanvändningen ska det säkras att nationellt sett betydelsefulla värden 

inom kulturmiljön och naturarvet bevaras. De av myndigheterna genomförda 

riksomfattande inventeringarna beaktas som utgångspunkter för områdesan-

vändningen. Vid planering på landskapsnivå ska kulturmiljöer och landskap med 

betydelse på riksplanet pekas ut. Inom dessa områden måste områdesanvänd-

ningen passa in i deras historiska utveckling. 

 I planering av områdesanvändningen ska också ekologiskt eller för rekreations-

användning viktiga och enhetliga naturområden beaktas. Områdesanvändningen 

ska styras så att inte dessa områdeshelheter splittras i onödan.  

 I områdesanvändningen ska behovet av skydd för grund- och ytvatten samt an-

vändningsbehovet beaktas. Anläggningar och verksamheter som medför risker 

för förorening eller förändring av grundvatten ska placeras tillräckligt långt från 

grundvattenförekomster som är viktiga för vattenförsörjningen och lämpar sig 

för vattentäkt.  

Fungerande förbindelsenät och energiförsörjning:  

Allmänna mål: 

 I områdesanvändningen tryggas behoven inom energiförsörjningen på riksnivå 

och möjligheterna att utnyttja förnybara energikällor gynnas.  

Särskilda mål: 

 I områdesanvändningen ska tryggas utvecklingsmöjligheter för flygtrafikens nu-

varande reservlandningsplatser och flygledningssystem samt militärflygets be-

hov.  

 För kraftledningssträckningar ska i första hand befintliga ledningsgator utnyttjas.  

 I landskapsplanen ska anvisas vilka områden som bäst lämpar sig för utnyttjan-

det av vindkraft. Vindkraftverken skall i första hand koncentreras till enheter 

som omfattar flera kraftverk.  

 I områdesanvändningen och planeringen av områdesanvändning rörande ovan 

nämnda kommunikations- och energinät ska beaktas riskerna för extremväder 

och översvämningar, omgivande markanvändning och dess utvecklingsbehov 

samt närmiljön, speciellt bebyggelse, värdefulla natur- och kulturobjekt och -

områden samt landskapets speciella karaktär.  

Helheter av särskild betydelse som natur- och kulturmiljöer:  

Allmänna mål: 

 I renskötselområdet tryggas förutsättningarna för renskötsel för områdesanvänd-

ningens del.  
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4.7.2.2.2 Landskapsplan  

Lapplands förbunds fullmäktige har 26.11.2012 godkänt landskapsplanen för Västra 

Lappland.(övergripande plan avseende markanvändning för Lapplands landskap). Land-

skapsplanen har fastställts vid miljöministeriet 19.2.2014. I landskapsplanen fastställdes 

inte områden för vindkraftverk, bl.a. beteckningen tv 2390 rörande Reväsvaara med till-

hörande bestämmelser. Enligt miljöministeriet betyder detta att för dessa delar har man 

inte genom landskapsplanen kunnat lösa placeringen av vindkraftsområden i Västra 

Lapplands-regionen, så landskapsplanen styr i denna del inte generalplaneringen. För 

generalplaneringen av vindkraftsområdet innebär detta att det för planen är nödvändigt 

att bedöma de regionala konsekvenserna av att etablera ett vindkraftsområde. 

I landskapsplanen för Västra Lappland (figur 4-17) anvisas Reväsvaara-området som ett 

område dominerat av jord- och skogsbruk (M). Med beteckningen anvisas områden som 

huvudsakligen är avsedda för jord- och skogsbruk som även kan användas för andra än-

damål om inte nämnvärd olägenhet orsakas den huvudsakliga användningen och karak-

tären inte förändras. Dessutom har det inom projektområdet påvisats ett fornlämnings-

objekt (SM 3553) (Museiverkets fornminnesregister objekt Reväsvaara, Laki-Autto 

(1000011613)). I projektområdets norra del anvisas ett grundvattenmagasin som är vik-

tigt eller lämpligt för vattentäkt och i den östra delen en plats för marktäkt (EO 2410). I 

områdets östra del har det anvisats en skoterled. Projektområdets sydvästra hörn ingår i 

ett område för landsbygdsutveckling (mk). Området från Reväsvaara och norrut har an-

givits som ett attraktionsområde för turism (mv). I projektområdets sydvästra del har det 

anvisats en kraftledning (z) och en korridor för utveckling av kollektivtrafiken/ett behov 

av kollektivtrafikförbindelser (jl).  

Ylitornios område ingår i det renskötselområde som anvisas i landskapsplanen och om-

rådet berörs också av landskapsplanens allmänna bestämmelser. I de planbestämmelser 

som riktas mot Reväsvaara-området förutsätts bland annat att: 

 naturmiljön, landskapet och kulturmiljön beaktas 

 vindkraftverk placeras i grupper med flera vindkraftverk 

 konsekvenserna av vindkraftens utbyggnad beaktas och att konsekvenserna lind-

ras 

 hinderytor för flyg, luftövervakningsradar och försvarsmaktens radioförbindelser 

beaktas vid planeringen av vindkraftverk 

 de areala förutsättningarna för renskötsel och andra naturliga näringar säkerställs 

 bullerolägenheter förebyggs och att trivseln i miljön säkerställs 

 fornlämningar beaktas.  
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Figur 4-17. Utdrag ur Västra Lapplands landskapsplanekarta och utdrag ur 
planbestämmelserna (fastställd av Miljöministeriet 19.2.2014). Projektområdets gräns visas i 
blått på plankartan. 
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4.7.2.2.3 General- och detaljplaner 

På projektområdet finns inga gällande general- eller detaljplaner. Projektområdets västra 

spets tangerar planområdet för delgeneralplanen för Torne älv (godkänd av Ylitornios 

fullmäktige 19.10.2003) (figur 4-18).  

Ylitornios kommuncentrum är detaljplanerat. Det detaljplanerade området sträcker sig 

som närmast till cirka 3 kilometers avstånd väster om projektområdet (figur 4-19). 

Projektets konsekvenser för markanvändning sträcker sig inte till den svenska sidan, så 

planläggningsläget på den svenska sidan har inte utretts. 

 

 

Figur 4-18. Gränser för planlagda områden kring projektområdet på den finländska sidan. 
Projektområdets gräns visas i blått. (Miljöförvaltningen 2015a) 
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Figur 4-19. Utdrag ur delgeneralplanen för Torne älv (godkänd av Ylitornio fullmäktige 
19.10.2003). Reväsvaara projektområde ligger öster om delgeneralplanens område. 
Projektområdets gräns visas i blått.  

4.7.3 Bedömning av konsekvenser 

4.7.3.1 Projektets förhållande till region- och samhällsstrukturen samt områdets nuva-

rande markanvändning 

Projektet har ingen betydande påverkan på regionens regionstruktur eller områdets sam-

hällsstruktur. Projektområdet är beläget intill älvdalszonen, i ett område dit mänsklig 

verksamhet i regionen i stor utsträckning har koncentrerats. Vindkraftsområdet är belä-

get sydost om Ylitornio centraltätort och splittrar därigenom inte sammanhängande 

byggd miljö eller naturmiljö.  

Genomförandet av vindkraftsprojektet har inga betydande konsekvenser för den nuva-

rande markanvändningen eller verksamheterna (skogsbruk, marktäkt, friluftsliv) inom 

Reväsvaara-området men ändrar i någon mån förhållandena inom projektområdet. När 

projektet genomförs minskar arealen något för annan användning som skogsbruk (enligt 

en preliminär uppskattning kommer åtgärder som förändrar terrängen i vindparken att 

göras på strax under fyra procent av projektområdets areal), men å andra sidan kan byg-

gandet av det vägnät som är nödvändigt för vindparken underlätta eller öka annan an-

vändning av området. Den vandringsled som går genom Reväsvaara (Aurinkovaarojen 

Jotos) kan behöva få en ny sträckning på vissa platser, men förbindelsen genom området 

kan bevaras. Marktäktverksamheten i området kan sammanjämkas med vindkraftsbyg-

get genom en noggrannare planering av verksamheterna. Projektets konsekvenser för 
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rekreation har beskrivits närmare i punkt 4.12 och konsekvenser för näringsgrenar i 

punkt 4.8. 

Genomförandet av vindkraftsprojektet medför inga konsekvenser för den nuvarande 

markanvändningen i närområdet. I projektområdets omedelbara närområde finns ingen 

bebyggelse eller fritidsbebyggelse och inga bygglov har beviljats inom området (Upp-

gift från Ylitornio kommun i januari 2015). Enligt Lantmäteriverkets terrängdatabas 

(Lantmäteriverket 2014) ligger de närmaste enskilda bostads- och fritidshusen cirka 450 

meter väster om projektområdet, men det kortaste avståndet från vindkraftverken till 

närmaste bostads- eller fritidshus är cirka två kilometer. Baserat på den bullergransk-

ning som upprättats i samband med MKB-processen överskrider inte ljudet från vind-

kraftverken statsrådets riktvärden för buller på de närmaste bostads- eller fritidsfastig-

heterna. Inte heller skuggfenomen från vindkraftverken riktas mot bostads- eller fritids-

hus i området. Resultaten från utredningarna av buller och skuggfenomenhar beskrivits 

närmare i punkterna 4.4 ja 4.5. Verksamheterna inom projektområdet vid Reväsvaara 

och näromgivningen (bland annat en skjutbana och marktäkt) är till sin natur sådana att 

inte ett omfattande industriellt energiproduktionsbygge står i strid med dem. Projektets 

bullerpåverkan begränsar bullerkänsligt byggande inom bullerzonen. Påverkan är dock 

inte betydande eftersom området på grund av sitt läge och befintlig markanvändning 

inte annars heller lämpar sig för att till exempel bygga bostäder.  

4.7.3.2 Projektets förhållande till de riksomfattande målen för områdesanvändningen 

Projektets förhållande till de riksomfattande målen för områdesanvändningen beskrivs i 

tabell 4-10. Det är inga skillnader mellan projektalternativen VE1 och VE2 i förhållande 

till de riksomfattande målen för områdesanvändningen eftersom projektalternativens 

konsekvenser i anslutning till nationella intressen inte skiljer sig åt. 
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Tabell 4-10. Projektets förhållande till de riksomfattande målen för områdesanvändningen. 

Riksomfattande mål för områdesanvändningen med 
särskild koppling till projektet 

Projektets förhållande till de riksomfat-
tande målen för områdesanvändningen 

Fungerande regionstruktur:  

Allmänna mål: 

 Med områdesanvändningen stöds en balanserad ut-
veckling av regionstrukturen och förstärkning av nä-
ringslivets konkurrenskraft och internationella ställning 
genom att så bra som möjligt utnyttja befintliga struk-
turer samt genom att främja förbättring av livsmiljöns 
kvalitet och hållbart utnyttjande av naturens resurser. 
Utnyttjandet av områdesstruktur och områdesanvänd-
ning baseras i första hand på områdenas egna styrkor 
och geografiska faktorer.  

 Genom områdesanvändningen främjas samverkan 
mellan städer och landsbygd samt utvecklingen av 
bynätverk. Särskilt i glesbefolkad landsbygd och inom 
stagnerande områden fästs i områdesanvändningen 
uppmärksamhet på att utnyttja redan befintliga struk-
turer samt på att göra näringslivet och annan bas för 
verksamhet mer diversifierad. I områdesanvändningen 
beaktas näringsgrenar baserade på glesbygd och sär-
skilda verksamheter samt landsbygdens behov av att 
få nya permanentboende. 

Särskilda mål: 

 Vid planering av områdesanvändning ska försvarets 
och gränsbevakningens behov beaktas och tillräckliga 
territoriella förutsättningar säkras för garnisoner och 
andra verksamheter hos försvar och gränsbevakning.  

 

 

 

 I vindkraftsproduktion utnyttjas naturens 
krafter på ett hållbart sätt. 

 Vindkraftsprojektet vid Reväsvaara har 
ett fördelaktigt läge i närheten av befintlig 
tätortsstruktur och befintligt kraftled-
ningsnät. 

 

 

 Det befintliga kraftledningsnätet utnyttjas 
för elöverföringen i vindkraftsprojektet vid 
Reväsvaara. 

 Speciellt under byggtiden stöder genom-
förandet av vindkraftsprojektet regionens 
näringsliv. Projektet innebär inte bety-
dande skadliga konsekvenser för områ-
dets nuvarande näringsgrenar. 

 

 

 Huvudstaben har lämnat ett utlåtande om 
acceptabiliteten av vindkraftsprojektet vid 
Reväsvaara till den projektansvarige 
(UPM Kymmene Oyj). Enligt utlåtandet 
motsätter sig inte Huvudstaben byg-
gande av vindkraftverk på området enligt 
den presenterade planen (Huvudstaben 
2013).  
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Enhetligare samhällsstruktur och kvalitet på livsmiljön: 

Allmänna mål: 

 I områdesanvändningen fästs särskild uppmärksamhet 
på att förebygga olägenheter och risker för människors 
hälsa samt på att eliminera befintliga olägenheter.  

 Vid planeringen av områdesanvändning identifieras 
befintlig eller förväntad negativ påverkan på  miljö och 
hälsa samt avvikande naturtillstånd och deras konse-
kvenser förebyggs. I områdesanvändningen skapas 
förutsättningar för anpassning till klimatförändringen.  
 

Särskilda mål: 

 I områdesanvändning ska olägenheter i form av buller, 
vibrationer och luftföroreningar förebyggas  

 Vid områdesanvändningen ska energisparande samt 
förutsättningar för att använda förnybara energikällor 
främjas.  

 Vid planeringen av områdesanvändning ska tillgången 
till vatten av god kvalitet i tillräcklig mängd säkerställas 
liksom möjligheten att realisera regionala vattenför-
sörjningslösningar för tätorter.  

 

 

 Enligt de utredningar som gjorts i sam-
band med MKB-processen medför inte 
projektet olägenheter eller risker för 
människors hälsa. 

 Projektets konsekvenser är identifierade 
och bedömda. Metoder för att lindra 
skadliga konsekvenser har lagts fram i 
samband med MKB-processen.  

 Produktion av förnybar, utsläppsfri energi 
är en del av anpassningen till klimatför-
ändringen.  

 

 Projektets bullerkonsekvenser har be-
skrivits i MKB-processen. Projektet med-
för inte väsentlig bullerolägenhet för bo-
ende eller fritidsboende i närområdet. 

 Vindkraft är en förnybar energikälla. 

 Projektet påverkar inte grundvattenreser-
voaren i Reväsvaara eller möjligheterna 
till vattentäkt från området. 

Kultur- och naturarv, friluftsliv och naturresurser  

Allmänna mål: 

 Genom områdesanvändning främjas bevarandet av 
nationell kulturmiljö och byggnadsarvet samt deras 
regionalt varierande natur.  

 Med områdesanvändning främjas bevarandet av 
mångfalden i områden som är värdefulla och känsliga 
ur den levande eller icke-levande naturens synvinkel. 
Bevarandet av ekologiska förbindelser mellan skydds-
områden samt vid behov mellan dessa och andra vär-
defulla naturområden främjas.  

 Med områdesanvändning främjas användningen av 
naturen i rekreationssyfte samt natur- och kulturturism 
genom att förbättra förutsättningarna för mångsidig 
användning. Ekologiskt hållbart utnyttjande av nätver-
ket av naturskyddsområden och värdefulla landskaps-
områden främjas för rekreation, som stödområden för 
turism samt för utveckling av turism i deras närområ-
den utan att äventyra skyddsmålen. 

 Med områdesanvändning främjas ett hållbart utnytt-
jande av naturresurser så att tillgången till naturresur-
serna säkerställs också för kommande generationer. I 
områdesanvändningen och dess planering beaktas na-
turresursernas lokalisering och möjligheterna att ut-
nyttja dem. 

 

Särskilda mål: 

 I områdesanvändningen ska det säkras att nationellt 
sett betydelsefulla värden inom kulturmiljön och natur-
arvet bevaras. De av myndigheterna genomförda riks-

 

 

 Projektet innebär inte betydande skadliga 
konsekvenser för nationell kulturmiljö. 
Projektet innebär inga konsekvenser för 
byggnadsarvet. 

 Projektområdets naturvärden har beak-
tats i projektplaneringen så projektet an-
ses inte försämra värdefulla naturobjekt 
eller försämra mångfalden. Projektet in-
nebär inte betydande skadliga konse-
kvenser för ekologiska förbindelser. 

 Projektet försämrar inte möjligheterna att 
använda området för rekreation i bety-
dande grad. Rekreationsleden genom 
projektområdet kan bevaras också fram-
ledes när vindkraftsprojektet genomförts. 

 Enligt den landskapsomfattande vind-
kraftsutredning som gjorts av Lapplands 
förbund (Lapplands förbund 2012) läm-
par sig Reväsvaara-området för vind-
kraftsproduktion (tekniskt-ekonomiskt, 
miljökonsekvenser). 

 

 

 Projektet innebär inte betydande skadliga 
konsekvenser för värdet hos nationellt 
betydelsefulla kulturmiljöer. 

 Vindkraftproduktionen bildar ett nytt tids-
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omfattande inventeringarna beaktas som utgångs-
punkter för områdesanvändningen. Vid planering på 
landskapsnivå ska kulturmiljöer och landskap med be-
tydelse på riksplanet pekas ut. Inom dessa områden 
måste områdesanvändningen passa in i deras histo-
riska utveckling. 

 I planering av områdesanvändningen ska också eko-
logiskt eller för rekreationsanvändning viktiga och en-
hetliga naturområden beaktas. Områdesanvändningen 
ska styras så att inte dessa områdeshelheter splittras i 
onödan.  

 I områdesanvändningen ska behovet av skydd för 
grund- och ytvatten samt användningsbehovet beak-
tas. Anläggningar och verksamheter som medför risker 
för förorening eller förändring av grundvatten ska pla-
ceras tillräckligt långt från grundvattenförekomster som 
är viktiga för vattenförsörjningen och lämpar sig för 
vattentäkt.  

lager i Torne älvdals brukshistoria. Om-
rådets kulturmiljö är tidsmässigt skiktat 
redan som det är. 

 Projektområdet betraktas inte som ett 
ekologiskt betydelsefullt naturområde. 
Inom området finns det små värdefulla 
naturobjekt som beaktats i projektplane-
ringen. 

 

 Projektet påverkar inte grundvattenreser-
voarer i området eller möjligheterna till 
vattentäkt från området. 

Fungerande förbindelsenät och energiförsörjning:  

Allmänna mål: 

 I områdesanvändningen tryggas behoven inom energi-
försörjningen på riksnivå och möjligheterna att utnyttja 
förnybara energikällor gynnas.  

 

Särskilda mål: 

 I områdesanvändningen ska tryggas utvecklingsmöj-
ligheter för flygtrafikens nuvarande reservlandnings-
platser och flygledningssystem samt militärflygets be-
hov.  

 För kraftledningssträckningar ska i första hand befint-
liga ledningsgator utnyttjas.  

 I landskapsplanen ska anvisas vilka områden som 
bäst lämpar sig för utnyttjandet av vindkraft. Vindkraft-
verken skall i första hand koncentreras till enheter som 
omfattar flera kraftverk.  

 I områdesanvändningen och planeringen av områdes-
användning rörande ovan nämnda kommunikations- 
och energinät ska beaktas riskerna för extremväder 
och översvämningar, omgivande markanvändning och 
dess utvecklingsbehov samt närmiljön, speciellt be-
byggelse, värdefulla natur- och kulturobjekt och -
områden samt landskapets speciella karaktär.  

 

 

 Projektet främjar möjligheterna att ut-
nyttja förnybara energikällor och tryggar 
för sin del behoven inom energiförsörj-
ningen på riksnivå. 

 

 Projektet innebär inte betydande skadliga 
konsekvenser för flygtrafiken. 

 I projektet utnyttjas befintlig kraftled-
ningskorridor. 

 Vindkraftverken i projektet är koncentre-
rade till en enhet som omfattar flera 
kraftverk. 

 

 I projektets planering har omgivande 
markanvändning och dess utvecklings-
behov beaktats. Inga betydande konse-
kvenser uppstår för värdefulla natur- eller 
kulturobjekt och -områden eller land-
skapet. 

Helheter av särskild betydelse som natur- och kultur-
miljöer:  

Allmänna mål: 

 I renskötselområdet tryggas förutsättningarna för 
renskötsel för områdesanvändningens del.   

 

 

 

 Projektet kan påverka det lokala renbete-
slagets användning av betesområden. 
Eventuella olägenheter söker man 
minska genom samarbete under pro-
jektets hela planeringstid och även even-
tuella positiva konsekvenser bedöms. 
Konsekvenserna för hela renskötselom-
rådet är små. 
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4.7.3.3 Projektets förhållande till gällande landskapsplan 

Inget av projektalternativen står i strid med de principer för områdesanvändning som 

anvisas i i den gällande landskapsplanen. Områdets huvudsakliga användningsändamål 

(M, jord- och skogsbruksdominerat område) bibehålls. Inget av projektalternativen 

hindrar heller genomförandet av landskapsplanens mål för andra områden, eller orsakar 

betydande olägenhet för riksomfattande eller regionala miljövärden. I vindkraftsutred-

ningen (Lapplands förbund 2012) som hör till Västra Lapplands landskapsplan konsta-

teras området med vissa reservationer vara lämpligt för vindkraftsproduktion. 

Nedan beskrivs i korthet projektets förhållande till innehållet i landskapsplanen: 

 området kan bevaras huvudsakligen i skogsbruksanvändning, men när vindkrafts-

projektet genomförs används området utöver för skogsbruk även för energipro-

duktion 

 projektet har inga betydande konsekvenser för den närbelägna, viktiga eller för 

vattentäkt lämpade grundvattenreservoaren 

 marktäktsverksamheten på området och bygget av vindkraft kan med noggrannare 

planering sammanjämkas 

 genomförandet av vindkraftsprojektet påverkar inte snöskoterleden i projektområ-

dets östra del, och inte kraftledningen eller korridoren för kollektivtra-

fik/utvecklingsmöjligheterna för kommunikationsbehovet 

 projektet betraktat som helhet försämrar inte utvecklingsmöjligheterna eller at-

traktionskraften för området för landsbygdsutveckling (mk) eller attraktionsområ-

det för turism (mv) 

 projektet ligger inom renskötselområdet, men betraktat som en regional helhet 

medför det inte betydande konsekvenser för renskötselns eller andra naturnärings-

grenars verksamhetsförutsättningar när det gäller områdesanvändning 

 projektet medför ingen betydande försämring av områdets natur-, landskaps- eller 

kulturmiljövärden 

 vindkraftverken är planerade att placeras i grupper med flera vindkraftverk 

 det är möjligt att ta hänsyn till höjdbegränsningar för flyghinder, övervakningsra-

dar och försvarsmaktens radioförbindelser 

 ljudet från vindkraftverken ger inte upphov till väsentliga bullerkonsekvenser för 

permanentboende eller fritidsbebyggelse i närområdet 

 Det fornlämningobjekt som ska finnas inom området (SM 3553) (Museiverkets 

fornminnesregister objekt Reväsvaara,, Laki-Autto (1000011613)) kunde inte lo-

kaliseras under fornlämningsinventering sommaren 2014. Den eventuella forn-

lämningens lägesuppgifter är felaktiga eller så har objektet förstörts (Kulttuuriym-

päristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy 2014).  

4.7.3.4 Projektets förhållande till general- och detaljplaner 

På projektområdet finns inga gällande general- eller detaljplaner. 

Projektområdet tangerar området för Torneälvens delgeneralplan. Projektet har inte såd-

ana konsekvenser som skulle stå i strid med den markanvändning som anvisas i gene-

ralplanen. 
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4.7.3.5 Osäkerheter i beskrivningen 

Osäkerheterna i bedömningen av konsekvenser hör ihop med tillgängligt källmaterial. 

Bedömningen innehåller inte betydande osäkerheter. 

4.7.3.6 Jämförelse av alternativen 

De olika alternativen för att genomföra projektet har inga betydande skillnader när det 

gäller konsekvenser för markanvändning. I alternativ VE1 sker lokala förändringar 

inom ett större område än i alternativ VE2 som har en mindre areal. Zoner för buller och 

skuggfenomen är också större i alternativ VE1 än i alternativ VE2 vilket medför att 

randvillkoren för annan markanvändning sträcker sig längre bort. 

4.7.3.7 Minskning av konsekvenser 

Projektets konsekvenser för markanvändning är inte betydande. 

4.8 Ekonomi och näringar 

 

4.8.1 Påverkansmekanismer och metodbeskrivningar 

Sysselsättningseffekter i anslutning till vindkraftsprojektet uppstår i byggfasen av bland 

annat tillverkningen av kraftverkens komponenter, material och själva vindkraftverken, 

byggandet av vägar, fundament och elförbindelser på vindparksområdet samt monte-

ringen av vindkraftverken. Under projektets drifstid hör sysselsättningseffekterna ihop 

med vindkraftens service- och underhållsuppgifter.  

För vindkraftverken betalas fastighetsskatt till kommunen under vindkraftparkens 

driftstid. Dessutom får markägarna arrendeintäkter för de vindkraftverk som står på 

marker de äger och för andra konstruktioner som hör till projektet. 

Konsekvenserna för ekonomi och näringar har bedömts som expertarbete med hänsyn 

tagen till såväl projektområdets nuvarande användning som de ekonomiska och syssel-

sättningseffekter som hör ihop med vindkraftsprojektet. 

• De viktigaste konsekvenserna för ekonomin och näringslivet i Ylitornio upp-
kommer under vindkraftsparkens byggtid. 

• Bland annat röjning av skogsområden, byggandet av nytt vägnät, markarbe-
ten, transporter, grundläggning och eventuellt deltagande i arbeten under 
monteringsfasen ökar de lokala förutsättningarna för sysselsättning och före-
tagande under byggtiden. Köpkraften samt användningen av tjänster ökar 
under byggtiden också tack vare den externa arbetskraften som kommer till 
orten. 

• Byggfasen ökar användningen av inkvarterings- och serveringstjänster i om-
rådet. 

• Projektet kan påverka marktäkter på projektområdet och dess närområde 
negativt om konstruktioner placeras i marktäkternas omedelbara närhet, eller 
positivt, om markämnen kan utnyttjas i projektets byggarbeten. 

• Projektet bedöms inte märkbart påverka områdets användning för skogs-
bruk. 

• Driftsskedet ger sysselsättning för service- och underhållsuppgifter i vindpar-
ken. 

• Under driftstiden får kommunen fastighetsskatteintäkter för vindkraftspar-
kens verksamhet och markägarna arrendeintäkter för fastigheterna där vind-
kraftsprojektets konstruktioner är belägna. 
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För bedömning av konsekvenserna har svarat en specialist inriktad på projekts effekter 

på ekonomi och näringar. 

4.8.2 Nuläge 

Ylitornio ligger längs Torne älv där det naturliga samarbetsområdet är Övertorneå 

kommun på den svenska sidan av Torne älv. Gemensamt språk och gamla kulturband 

underlättar företagens samarbete och för människorna att röra sig på båda sidorna av 

gränsen. Enligt statistiken för slutet av år 2012 finns det i Ylitornio 342 företagsverk-

samhetsställen och cirka 1 400 arbetsplatser, av vilka 67 procent inom servicesektorn, 

13 procent inom primärproduktion, 15 procent inom förädlingsverksamhet och 5 pro-

cent övriga. Ylitornio hade 4 482 invånare i slutet av 2013. Andelen pensionärer av be-

folkningen var 37,9 %. Antalet hushåll var 2 112 och antalet sommarstugor var 1 332. 

(Statistikcentralen 2014)  

Övertorneå kommun i Sverige och Ylitornio bildar ett gemensamt område för arbete och 

ärenden över två länder. Centralorten Matarengi i Övertorneå kommun ligger på cirka 

10 kilometers avstånd från projektområdet. Inom Övertorneå kommuns område verkar 

cirka 550 företag. (Övertorneå kommun 2015)  

Ylitornio har ett mångsidigt utbud inom dagligvaruhandel vilket beror på gränshandel 

från den svenska sidan. Valutakurserna mellan Finland och Sverige styr handelns 

tyngdpunkt. Ylitornio har cirka 30 affärer, vilket är mycket jämfört med kommuner av 

motsvarande storlek. (Lapplands förbund 2012) 

Förskjutningarna av köpkraft är positiva i Västra Lappland. Detta betyder att det finns 

ett inflöde av köpkraft utifrån, närmast från Sverige och från turister. Förskjutningarna 

är positiva inom alla granskade branscher, relativt sett störst inom utrymmeskrävande 

handel. (Lapplands förbund 2012) Närheten till gränsen ger orten en makroekonomisk 

gränsöverskridande dimension, utvecklingen på andra sidan gränsen avspeglas över 

gränsen. 

I figur 4-20 visas befolkningens fördelning efter huvudsaklig sysselsättning i Tornedals-

trakten, som består av Ylitornio och Pello kommuner. Invånarantalet i trakten har varit 

sjunkande sedan mitten av 1990-talet. Befolkningsprofilen i trakten har ändrats på det 

sätt som är vanligt i glesbygd, pensionärernas relativa andel av befolkningen har ökat 

och andelen unga och barn har minskat. En positiv observation i anslutning till områdets 

ekonomi är att de arbetandes absoluta andel av befolkningen har hållit sig nära konstant, 

det vill säga att relativt sett har antalet arbetande ökat när befolkningen har minskat. 
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Figur 4-20. Befolkning efter huvudsaklig sysselsättning. (Statistikcentralen 2014) 

Yllitornio kommun har ett näringslivsprogram för åren 2014–2017 som godkändes 

2014. Enligt detta agerar kommunen företagsaktivt och i kommunens tar man hänsyn 

till konsekvenser för företag (Ylitornio kommun 2015). Jämförelse av kommunens eko-

nomiska livaktighet ger för sin del en bild av kommunens utvecklingsförmåga. Ekono-

min i Ylitornio kommun är på en god nivå jämfört med andra kommuner i Lappland. I 

Ylitornio kommun är lånesumman per invånare minst i Lapplands län (151 €/invånare). 

I genomsnitt är skulden per invånare i Lappland 2 266 €. (Lapplands förbund 2015)  

Näringsverksamheten i Reväsvaara-området 

Näringsverksamheten inom projektområdet för vindkraftsprojektet vid Reväsvaara hör i 

huvudsak ihop med skogsbruk. Utöver skogsbruk finns renskötsel och marktäkt som nä-

ringsverksamheter på projektområdet.  Inom projektområdet och i dess närområde finns 

flera marktäkter. Områden med gällande marktäktstillstånd visas i figur 4-21.  



 MKB-DOKUMENT  
   
 UPM-Kymmene Oyj 
 Vindkraftsprojektet vid Reväsvaara  110 
 

 

Copyright © Pöyry Finland Oy 

 

Figur 4-21. Marktäkter med gällande marktäktstillstånd, inom projektområdet och i närområdet. 
Uppgifter om områden med tillstånd har erhållits från Rovaniemi stads miljöinspektör som sköter 
miljötillsynen i Ylitornio kommun. (C. Lallukka, uppgift per e-post 23.1.2015) 

 

I Ylitornio finns Ylitornion Betonituote Oy som verkar på den internationella bygg-

marknaden och vars betongtillverkning är industriell. Företaget sysselsätter cirka 50 

personer. 

Aavasaksanvaara och Ainiovaara i Ylitornio som kallas midnattssolens berg erbjuder 

möjligheter för skidåkning, utförsåkning och snöskoteråkning. Vid Vuoennonkoski, 

Kattilakoski och Lohijärvi erbjuds sommarturister möjligheter till fiske och paddling.  I 

Pessalompolo nära Miekojärvi finns Miekojärven Eräpalvelukeskus som drivs av Jupon 
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Erä och i området finns dessutom enstaka företag som erbjuder inkvartering och aktivi-

teter. (Lapplands förbund 2012)  

I omedelbar närhet av projektområdet vid Reväsvaara finns inte egentlig turistservice-

verksamhet utan den är koncentrerad till annan plats i Ylitornio kommun. I Ylitornio 

finns inkvarteringsverksamhet bland annat i kommuncentrum, Aavasaksa och Aini-

ovaara. Närmast belägna kommersiella inkvarteringsobjekt finns på Ainiovaara, norr om 

Reväsvaara. Tidigare Eläkeliittos semesterställe, numera privatägda Karemajat erbjuder 

inkvartering åt 58 personer samtidigt. Karemajat har även en utsiktsrestaurang med 200 

platser. Från Karemajat finns en direkt förbindelse till Ainiovaaras motions- och fri-

luftsområde med nät av spår och vandrings- och cykelleder. (Ylitornio kommun 2015) 

I Ylitornio kommun har det under år 2012 diskuterats olika utvecklingsscenarier för 

markanvändningsstrategin med tanke på ortens utveckling. Målet för markanvändnings-

strategin har varit att få principer för utveckling av boende, arbetsplatser, handel och 

service, kommunikationer och grönområden. Slutgiltigt val när det gäller markanvänd-

ningsstrategi har ännu inte gjorts. Baserat på utredningsarbetet har tre centrala strate-

giska riktlinjer för markanvändning valts som grund för kommande planering av mar-

kanvändning och utveckling av näringslivet.  Gemensamt för alla upprättade planalter-

nativ är att central kommersiell service finns i närheten av Ylitornio tätort och längs 

riksväg 21. Även boendet skulle i kombinationsmodellen för markanvändning koncen-

treras till tätortsområdet. Småföretagande skulle koncentreras till Alkkula, turistservice i 

huvudsak till Aavasaksa och Ainiovaara och till en del till byar vid sjöar i Ylitornio. I 

Ylitornio finns beredskap för ett eventuellt gruvprojekt som skulle vara beläget i kom-

munens östra del och på Rovaniemis område. (AIRIX Ympäristö 2012- 2013) 

4.8.3 Bedömning av konsekvenser 

Sysselsättningseffekterna uppstår i byggfasen av bland annat tillverkningen av kraftver-

kens komponenter, material och själva vindkraftverken samt i driftsfasen av vindkraf-

tens drift och underhåll (Suomen tuulivoimayhdistys ry 2009).   

Under byggtiden arbetar montörer från andra orter med monteringen av vindkraftverken 

under uppskattningsvis flera månader. Arbetskraften från andra orter inkvarteras under 

bygg- och monteringstiden i Ylitornios inkvarteringsföretag och främjar lokala företag 

med sin köpkraft under byggtiden.  

I anslutning till vindkraftsprojektet vid Reväsvaara har det uppskattats att i projektalter-

nativ VE1 innebär övernattning av personalen i byggskedet (60–70 personer) samman-

lagt cirka 4 000–5 000 övernattningar i lokala hotell och stugor. Antalet övernattningar i 

projektalternativ VE2 är något mindre. Ylitornio och Pello bildar geografiskt tillsam-

mans Torne älvdals turistområde (Centralen för turistfrämjande 2015). År 2013 regi-

strerades sammanlagt fler än 29 000 övernattningar inom Ylitornio- och Pello-området 

(Lapplands förbund 2015.) Ylitornios andel av övernattningarna är cirka hälften. In-

kvarteringsbehovet under projektets byggtid har en betydande effekt för områdets in-

kvarteringstjänster. 

Som indirekta sysselsättnings- och intäktseffekter finns bland annat ökade inköp i lokala 

affärer och specialbutiker, försäljning av bränsle samt ett ökat personalbehov under 

byggtiden.   

Vid byggandet av vindkraftverkens fundament, vindparkens vägar och elöverförings-

förbindelser kan betong- och markbyggnadsföretag i Ylitornio utnyttjas. Ju mera lokal 
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arbetskraft, befintlig utrustning och service som kan utnyttjas i arbeten som föregår 

montering och resning av vindkraftverken, desto mera nytta skapas för det lokala nä-

ringslivet. 

I byggfasen har skogsröjning, byggande av servicevägar och grundläggningsarbeten för 

vindkraftverken den största sysselsättningseffekten. Dessa arbeten har en positiv effekt 

på den lokala ekonomin under byggtiden. En del av sysselsättningseffekterna består av 

tillverkningen av kraftverken samt service och underhåll. Enligt bedömning skulle cirka 

en tredjedel av sysselsättningseffekterna uppstå i byggskedet och två tredjedelar i drifts-

skedet (tabell 4-11). Sysselsättnings- och näringslivseffekternas tyngdpunkt beror utö-

ver kraftverkens tillverkningsställe på var de aktörer finns som deltar i byggande samt 

drift och underhåll och personalens hemkommuner (Teknologiindustrin rf  2009, Suo-

men tuulivoimayhdistys rf 2009). Den direkta och indirekta sysselsättningseffekten i 

monteringsfasen beräknas för ett kraftverk till sammanlagt 10 personer. Driftsskedets 

sysselsättningseffekt inberäknat direkta och indirekta effekter har beräknats till ett 

manår per kraftverk. Om kraftverkets driftstid sätts till 25 år blir uppskattningen av 

sysselsättningseffekt från ett kraftverk 25 manår per kraftverk. Under hela livscykeln 

från planering till avveckling uppskattas sysselsättningseffekten till 35 manår per kraft-

verk.  (Sweco Ympäristö Oy 2015) 

Experten Ville Laasonen vid arbets- och näringsministeriets energiavdelning har ge-

nomfört en beräkning av hur stor andel av vindkraftproduktionen har inhemskt ur-

sprung. Under vindkraftverkets livscykel uppskattas andelen finskt arbete till 76 procent 

av den totala arbetsinsatsen. Enligt en uppskattning av de finländska vindkraftsaktörerna 

riktas 13 procent av turbinernas investeringskostnader till Finland. Av övriga investe-

ringskostnader är uppskattningsvis 97 procent inhemska. Av investeringshelheten är 

sammanlagt 30 procent inhemsk. För driftskostnaderna under livscykeln är uppskatt-

ningsvis 84 procent inhemska. Andelen av inkomstflöden som riktas till Finland med 

hänsyn tagen till inmatningstariffen är enligt arbets- och näringsministeriets bedömning 

cirka 59 procent. (Laasonen 2015) 

I Finland sysselsätter vindkraftsprojekten för närvarande cirka 2 200 personer. Enligt 

Teknologiindustrin rf sysselsätter tillverkningen av komponenter till vindkraft i dagslä-

get 2000–3000 personer. Vindkraftsbranschens prognos är att branschen år 2020 skulle 

sysselsätta cirka 11 000 personer av vilka 4 000–7 000 i tillverkning av komponenter till 

vindkraftverk. (Sweco Ympäristö Oy 2015) 
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Tabell 4-11. Uppskattning av sysselsättningseffekten av vindkraftsprojektet vid Reväsvaara 
under dess livscykel. I uppskattningen har inte tagits hänsyn till tillverkningen av 
vindkraftverkskomponenter. (Sweco Ympäristö Oy 2015) 

 Uppskattad sysselsätt-
ningseffekt från ett vind-

kraftverk som manår under 
hela livscykeln 

Den sammanlagda upp-
skattade sysselsättnings-
effekten av vindkraftspar-
ken vid Reväsvaara i alter-

nativ VE1 (15 kraftverk) 

Den sammanlagda upp-
skattade sysselsättnings-
effekten av vindkraftspar-
ken vid Reväsvaara i alter-

nativ VE2 (10 kraftverk) 

Projektutveckling och 
experttjänster 

1 15 10 

Byggande av infrastruktur 
och montering 

12 180 120 

Drift och underhåll (25 år) 24 360 240 

Totalt 37 555 370 

 

Fastighetsskatteprocenten 2015 i Ylitornio kommun är 0,80 procent och fastighetsskat-

ten för kraftverksbyggnader 2,85 procent. (Ylitornio kommun 2015) Fastighetsskatten 

bestäms efter vindkraftverkens antal och återanskaffningsvärdet för vindkraftverkens 

konstruktioner och de årliga åldersavdragen på det. Det gångbara värdet för ett vind-

kraftverk är 70 procent av stommens och maskinhusets byggkostnader. Det årliga ål-

dersavdraget på kraftverkets värde är fyra procent. (Suomen tuulivoimayhdistys rf 2009) 

I projektalternativ VE1 är den fastighetsskatt som ska betalas för vindkraftsparken un-

der uppskattningsvis 25 års driftstid sammanlagt cirka 1,25 miljoner euro, när vind-

kraftverkens effekt är minst 3 MW. I projektalternativet VE2 uppskattas fastighetsskat-

ten till cirka 0,9 miljoner euro.  

Under vindparkens driftstid bedöms projektet medföra positiva konsekvenser för eko-

nomin och näringarna i närområdet. Det uppstår positiva effekter för lokala markägare 

på projektområdet genom de markarrenden som vindkraftsoperatören betalar. 

Konsekvenser för rennäringen beskrivs i punkt 4.9. Inom projektområdet finns kommer-

siell verksamhet med marktäkt som vindkraftsprojektet bedöms påverka svagt negativt, 

om vindkraftverk eller elkablar placeras mycket nära marktäkt. Försäljning av material 

från täktområden för vindkraftsprojektets behov för att bygga till exempel grunder och 

vägnät främjar affärsverksamheten för de företag som säljer markämnen. Projektet med-

för positiva effekter för områdets näringar under projektets byggtid, om man i byggan-

det kan utnyttja bland annat markbyggnadsföretag i området och när anställda från 

andra orter använder till exempel inkvarteringstjänster i området. Under projektets verk-

samhetstid uppstår positiva ekonomiska effekter i området från den fastighetsskatt och 

det markarrende som betalas för vindparken. Projektet bedöms inte märkbart påverka 

områdets användning för skogsbruk. Projektet bedöms inte ha andra betydande konse-

kvenser för näringar eller ekonomi. 

4.8.3.1 Osäkerheter i beskrivningen 

Vid bedömning av projektets konsekvenser för regional ekonomi och sysselsättning 

uppstår osäkerhet av att de aktörer som ska delta i genomförandet av vindkraftspro-

jektet, till exempel markbyggnadsföretag, inte ännu är kända i detta skede av projektets 

planering. Projektets sysselsättningseffekter och betydelsen av regionekonomiska effek-

ter och geografiska fokusering beror på de val den projektansvarige gör gällande till ex-
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empel leveranskedjan för material och entreprenader samt de lokala aktörernas förmåga 

att erbjuda dessa leveranskedjor, antingen själv eller tillsammans med andra aktörer. 

4.8.3.2 Jämförelse av alternativen 

Alternativen för att etablera vindkraftsparken skiljer sig från varandra bara när det gäller 

antalet planerade vindkraftverk. Alternativens konsekvenser när det gäller ekonomi och 

näringar har på lång sikt inte särskilt stora skillnader med undantag för ackumulerad 

fastighetsskatt och service- och underhållsuppgifter. Betydelsen av dessa långsiktiga 

konsekvenser beror på antalet vindkraftverk som byggs. På motsvarande sätt är konse-

kvenserna för ekonomi och näringar under byggtiden till en del beroende på det sam-

manlagda antalet kraftverk som byggs. Arbeten under byggtiden och eventuellt utnytt-

jande av lokal arbetskraft i anslutning till skogsröjning, byggande av vägnät, markarbe-

ten, grundläggning, transporter och installation av utrustning är i projektalternativet 

VE1 teoretiskt sett en tredjedel större än i projektalternativet VE2 baserat på antalet 

vindkraftsverk.  

4.8.3.3 Minskning av konsekvenser  

Eventuella skadliga effekter för ekonomi och näringar från vindkraftsprojektet kan lind-

ras genom dialog under projektets etablering och drift mellan den projektansvarige och 

företrädare för lokala näringar och boende samt genom att ta hänsyn till de lokala före-

tagens möjligheter att delta i projektets genomförande.  

4.9 Rennäring 

 

  

• Projektområdet ligger inom området för Lohijärvi renbeteslag (sameby). 
• Inom projektområdet betar cirka en tredjedel av renbeteslagets 1 400 renar un-

der en del av året. Renbeteslaget har en pågående följning av 6–7 renar med 
halsband. Antalet halsband har ökats på den projektansvariges bekostnad un-
der MKB-processen för att få närmare uppgifter om de renar som betar på pro-
jektområdet. 

• Den mest betydande olägenheten för rennäringen bedöms vara förlusten av be-
tesmarker. 

• Uppföljningen av eventuella direkta skador för rennäringen fortsätts under pro-
jektets bygg- och driftstid. Metoder för att lindra konsekvenser överenskoms 
mellan den projektansvarige, Lohijärvi renbeteslag och Renbeteslagens förbund 
baserat på en kontinuerlig och regelbunden dialog. 

• En särskild rapport om konsekvenserna för rennäringen från vindkraftsparken 
vid Reväsvaara upprättas under sommaren 2015 och den beaktas i projektets 
delgeneralplanläggning. I rapporten beaktas bland annat den bild som GPS-
halsbanden ger om renarnas nuvarande rörelser. 
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4.9.1 Påverkansmekanismer och metodbeskrivningar 

Vindkraftsparken kan under projektets bygg- och driftstid medföra åtminstone följande 

konsekvenser:  

 konsekvenser för renbetesmarker  

 betesmark kommer ur bruk direkt och indirekt: renarna undviker vissa områden 

eller områden kan inte användas för renskötsel i full utsträckning  

 förändringar av betesmarker, t.ex. på ledningsgator och deras kanter på grund 

av skogsavverkning  

 splittring av betesmarker  

 Konsekvenser och störningar för renbete 

 Konsekvenser för renskötsel  

 verksamhet: till exempel kan renarnas vandrings- och transportleder förändras   

 konstruktioner: till exempel skiljningsstängsel eller hinderstängsel blir kvar på 

området och deras användning förändras eller de kommer ur bruk 

 Renolyckor (huvudsakligen i trafiken)  

 Konsekvenser för näringens lönsamhet (beroende på tidigare nämnda andra kon-

sekvenser) 

 Konsekvenser för renskötarkulturen: förändrade förhållanden kan påverka förut-

sättningarna för att idka naturnäringen och därigenom bevarandet av kulturen 

 

I beskrivningen har använts litteratur rörande rennäring samt framförallt statistiskt 

material från Renbeteslagens förbund och guiden för granskning av rennäringen i mar-

kanvändningsprojekt. Beskrivningen av konsekvenser för rennäringen har utsträckts till 

renbeteslagets hela område. I beskrivningen har uppgifter från Lohijärvi renbeteslag om 

centrala områden för renskötseln utnyttjats, dessa har samlats till figur 4-23. Uppgifter-

na kommer att preciseras i senare projektfaser med de ytterligare uppgifter som fås ge-

nom GPS-halsbanden. Följningen med GPS-halsband kommer att fortsätta också i pro-

jektets bygg- och driftskeden. Den ytterligare information som fås hanteras i en regel-

bunden dialog mellan vindkraftsaktören och renbeteslaget.  

Dessutom har material samlats under en förhandling motsvarande 53 § renskötsellagen 

med Lohijärvi renbeteslag och Renbeteslagens förbund (beskrivet i följande punkt).  

Beskrivningen har gjorts av en erfaren specialist med inriktning på konsekvenser för 

rennäringen. 

Förhandling som följer förfarande enligt 53 § i renskötsellagen 

För att utreda konsekvenserna för renskötseln från vindkraftsprojektet vid Reväsvaara 

hölls den 14 augusti 2014 en förhandling som följde förfarandet enligt 53 § i renskötsel-

lagen, där samma procedur följdes som vid officiella förhandlingar baserat på 53 § i 

renskötsellagen när det gäller mark som ägs av staten. Inom renskötselområdet har det 

blivit en vana att hålla förhandlingar motsvarande 53 § i renskötsellagen i centrala frå-

gor rörande markanvändning, även om markerna i projektområdet inte skulle vara i sta-

tens ägo. Så har även gjorts i vindkraftsprojektet vid Reväsvaara, även om det inte finns 

statligt ägd mark på projektområdet. Inom projektet kommer det att upprättas en sär-

skild rapport som behandlar konsekvenser för rennäringen och i samband med det arbe-

tet kommer det att ordnas ett andra möte för en liten grupp i rennäringen. Till mötet kal-

las den projektansvarige, Renbeteslagens förbund samt renvärden i Lohijärvi renbete-
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slag och styrelsens representanter. Mötet planeras till sommaren 2015 då det finns till-

gång till uppgifter om den satellitföljning av renarna som påbörjades hösten 2014. 

Med hjälp av arbete i en liten grupp och tillhörande kartarbete strävar man efter att få en 

så detaljerad bild som möjligt av vilken betydelse projektet har för renbeteslagets 

renskötsel och samla in ny och noggrann information om bland annat renarnas bete och 

antal samt rovdjursskador. Under mötena diskuteras också om hur renskötseln fungerar i 

hela renbeteslaget och på aktuellt projektområde under renskötselns olika faser under 

året. I diskussionerna behandlas renägarnas syn på projektets konsekvenser, samver-

kande konsekvenser med andra pågående vindkraftsprojekt och om metoder för att eli-

minera eller mildra skadliga konsekvenser. 

4.9.2 Nuläge 

Renskötsel 

I Finland omfattar renskötselområdet nästan hela Lapplands län utom Kemi och Torneå 

städer samt Keminmaa kommun. Renskötselområde finns också i delar av Norra Öster-

bottens och Kajanalands kommuner. Renskötselområdets areal är 114 000 kvadratkilo-

meter eller 36 procent av hela Finlands landareal. Renskötselområdet delas in i 14 mär-

kesdistrikt där 56 renbeteslag (samebyar) driver verksamhet. Baserat på renskötselns be-

tydelse skiljer man på sameområdet och söder därom särskilt renskötselområde och an-

nat renskötselområde. (Renbeteslagens förbund 2015a) Lohijärvi renbeteslag hör till det 

senast nämnda annat renskötselområde. 

Den finländska renen har ursprungligen tämjts från vildrenen (bild 4-22). Renen hör till 

idisslarna det vill säga den har fyra magar. Såväl han- som honrenar har horn som byts 

varje år. Renen varierar i storlek i olika delar av renskötselområdet. Honorna eller va-

jorna väger i allmänhet 60–100 kg, hanarna eller tjurarna och härkarna väger i allmänhet 

90–180 kg. Renarna är relativt långlivade. Vajorna kan leva upp till 18–20 år, tjurarna 

över 10 år. Renen är väl anpassad till naturförhållandena, under såväl vinter som som-

mar. Under vintern försöker renen hitta sin föda under snötäcket, men när snötäcket 

växer har renarna traditionellt flyttat sig till fjällen eller till att äta lav från träden. Under 

sommarens varma tider störs renarna förutom av värmen också av blodsugande insekter 

så att renarna i allmänhet flyttar till öppna och vindutsatta områden, som fjäll och my-

rar, men även landsvägar. (Renbeteslagens förbund 2015a) 

Numera måste renar vintertid utfodras i hägn eller i terrängen. Vinterutfodringen under-

lättar renarnas liv, men för renskötarna innebär stödutfodring extra arbete och ökade 

kostnader. (Renbeteslagens förbund 2015a) 

Renar märks med sin ägare genom snitt i öronen som bildar ett renmärke som är unikt 

för ägaren. Renmärke ska om möjligt bildas enligt principer som använts sedan länge, 

med användning av s.k. släktmärke. Märkning av de kalvar som fötts görs under för-

sommaren varefter de ihopsamlade renarna släpps ut som hjordar på sommarbetesmar-

kerna. (Renbeteslagens förbund 2015a) 
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Figur 4-22. Renar på väg. (Foto: Pöyry) 

Renens år börjar i april-juni när de nya kalvarna föds. Sommarbetesområden utgörs av 

myrar, hyggen, ängar längs bäckar och trädlösa fjäll där renen betar olika slags gräs, 

starr och hö samt blad från lövträd. Under hösten vandrar renen i skogar och på fjällhe-

dar på jakt efter svamp. Renarnas brunsttid infaller under oktober-november och renarna 

fortsätter då att beta på hedar. (Renbeteslagens förbund 2013) 

De viktigaste konstruktionerna för renskötsel är olika slags stängsel och stugor. Genom 

stängsel säkerställs att renarna håller sig inom renbeteslagets område. Speciellt i norr är 

renbeteslagen helt inhägnade. Genom stängsel styrs renarnas betescykel och de hålls 

inom årstidens område. Då kan sommar- och vinterbeteslanden hållas åtskilda och bru-

kas på önskat sätt. (Renbeteslagens förbund 2013) 

Renarna samlas i skiljningshägn för renskiljning, det vill säga räkning och slakt. Hos 

vissa renbeteslag finns flera kvadratkilometer stora inmatningshagar eller gärden vid 

stängslen där renarna samlas under dagar eller veckor för att slutligen drivas till skilj-

ningen. Till själva skiljningsstängslen hör i allmänhet alltid ledstängsel, eller siulo, 

större inmatningsstängsel av nät och/eller plank, en rund inhägnad av trä där själva 

skiljningen sker, samt renskötarfamiljernas egna eller någras gemensamma sidofållor el-

ler kontor. (Renbeteslagens förbund 2013) 

Renbeteslagens arbetsplatsbostäder eller stugor ligger i allmänhet i samband med skilj-

ningsstängslen, längs renarnas transportleder eller vallningsområden. I samband med 

skiljningsstängslen kan också renbeteslagets slakteri finnas med tillhörande konstrukt-

ioner som gränder längs vilka renarna drivs till slakt. (Renbeteslagens förbund 2013) 

Skiljningsstängslens och stugornas användningsintensitet varierar. Det finns huvudskilj-

ningsstängsel där de flesta av renbeteslagets renar hanteras och stugor som används upp 

till flera månader utan avbrott under skiljningar och arbete med att samla in renar. Å 

andra sidan finns det renbeteslag där stugkulturen har försvunnit så att man i stället för 

att övernatta i stuga kör hem varje dag för övernattning. Ändå fungerar stugorna som 

viktiga baser under arbetet med att samla in renar. (Renbeteslagens förbund 2013) 

I Västra Lappland, även i Ylitornio-området, bedrivs rennäring på samma områden som 

skogsbruk. 
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Lohijärvi renbeteslag 

Reväsvaara-området är renskötselområde och hör till Lohijärvi renbeteslags område (fi-

gur 4-23). Hemorten för Lohijärvi renbeteslag är Ylitornio och renbeteslaget har sam-

manlagt 116 700 hektar mark (Nieminen 2010).  Projektområdet för vindkraftsprojektet 

vid Reväsvaara är cirka 1 000 hektar stort. 

År 2013 fanns det 53 renägare i Lohjiärvi renbeteslag och renbeteslagets största tillåtna 

antal renar var 1 400 (tabell 4-12). Under renskötselåret 2012–2013 hade renbeteslaget 

1 369 livrenar. Av renbeteslagets renar blev 50 renar överkörda av tåget och 44 av bilar 

under 2013. Av renbeteslagets renar hittades och ersattes 4 renar som rovdjursdödade 

under 2013. (Poromies 2014) 

Tabell 4-12. Antal renar och renägare i Lohijärvi renbeteslag 2012–2013. (Poromies 2014) 

 
Största tillåtna 

antal renar 
Livrenar Slaktrenar 

Ren- 
 ägare 

Kalvprocent 

Lohijärvi renbeteslag 1400 1369 836 53 61 



 MKB-DOKUMENT  
   
 UPM-Kymmene Oyj 
 Vindkraftsprojektet vid Reväsvaara  119 
 

 

Copyright © Pöyry Finland Oy 

 

 

Figur 4-23. Lohijärvi renbeteslags läge i förhållande till projektområdet (Materialets © Lohijärvi 
renbeteslag 2014). I bilden visas sommarbete och vinterbete som separata områden. De 
förflyttnings- och transportleder som går mellan dem samt vår- och höstbete mellan vinter- och 
höstbetesområdena visas inte för åskådlighetens skull. 

 

De centrala renskötselområdena inom Lohijärvi renbeteslag presenteras i figur 4-23. 

Reväsvaara och Kiimavaara är viktiga betesmarker för renbeteslaget under hösten. På 

hösten söker sig renarna till området och där betar 450–500 renar. På projektområdets 

södra kant finns ett flyttbart stängsel där renar samlas för skiljning. Renarnas transport-

väg till skiljningsstängslet söder om Portimojärvi går genom den planerade vindparken 

mitt på Reväsvaara. Leden är traditionell eftersom lågfjällen (Reväs-, Kiima-, Ainio-, 

Eho-, Simo- och Viisavaara) formar en naturlig vandringsled för renarna. Efter höst-

skiljningarna vandrar renarna naturligt tillbaka till lågfjällsområdena. (Renbeteslagens 

förbund 2014) 

I samband med vindkraftsprojektet vid Reväsvaara hölls i augusti 2014 en förhandling 

med representanter för Lohijärvi renbeteslag och Renbeteslagens förbund som följde 
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förfarandet enligt 53 § i renskötsellagen. Under förhandlingen framkom det att på pro-

jektområdet för vindkraftsprojektet vid Reväsvaara betar cirka en tredjedel av renbete-

slagets 1 400 renar under en del av året. Renbeteslaget har pågående följning av 6–7 re-

nar med GPS-halsband. Under förhandlingen konstaterades det att renbeteslaget och den 

projektansvarige kan komma överens om användning av eventuella extra halsband för 

att få tillräckligt täckande uppgifter om renarnas rörelser under lång tid. Renarna rör sig 

till Reväsvaara-området speciellt efter brunsttiden på hösten. Efter mötet har tio stycken 

nya halsband skaffats för renbeteslagets användning. Resultaten av följningen kommer 

att behandlas under det möte med renbeteslaget som ordnas sommaren 2015 och resulta-

ten kommer att beaktas i projektets fortsatta planering. En separat rennäringsutredning 

ställs samman efter mötet sommaren 2015 och läggs fram i samband med upprättandet 

av delgeneralplanen. 

4.9.3 Bedömning av konsekvenser 

För rennäringen innebär vindkraftsprojektet direkta förluster av betesmarker på det om-

råde som används för vindkraftsproduktion och eventuellt indirekta förluster av betes-

marker eller överbetning av betesmarker när betestrycket riktas mot andra platser. Nå-

gon detaljerad siffra på direkt eller indirekt förlorad markareal kan inte uppskattas ef-

tersom renarnas beteende i naturen inte följer någon plan. Renarnas beteendemönster 

kan inte förutsägas med någon noggrannhet. Renskötarnas arbetsmängd och kostnader-

na förväntas öka efter förändringarna, om renskötarna till exempel måste reagera på re-

nar som går ut på närområdets åkrar och flytta eller stängsla in dem på de traditionella 

betesmarkerna. Projektet innebär sannolikt att ett transportstängsel för renskötseln vid 

projektområdets gräns måste flyttas (figur 4-23). De extra arbetena i renskötseln är i hu-

vudsak av engångskaraktär och tyngdpunkten ligger på vindkraftsprojektets byggtid och 

början av driften. 

Under projektets byggtid ökar trafiken i närheten av projektområdet och på det vägnät 

som byggs inom projektområdet. Den ökade trafiken kan medföra att renarna tillfälligt 

undviker området. Under byggtiden kan dessutom antalet renolyckor öka inom renbete-

slagets område på grund av de ökade trafikvolymerna i projektområdets näromgivning-

ar.  

På vindparkens område förändras ljudbilden och bullret ökar, vilket kan medföra undvi-

kandebeteende hos renarna och att de delvis flyttar över till andra områden. Dessutom 

kan skuggfenomen och rörelsen hos vindkraftverkens blad medföra tillfälligt undvikan-

debeteende. Undvikandebeteende betyder att renarna under sitt födosök eller när de 

enigt årscykeln söker sig till brunst- och kalvningsområden kan ändra sitt vanliga bete-

ende eller vandringsleder. Det är möjligt att vindkraftsprojektet ger upphov till undvi-

kandebeteende, men det finns ännu inte tillräckligt omfattande tillämplig forsknings-

kunskap om det i Finland (Renbeteslagens förbund 2015b). Renar som delvis utfodras i 

hägn eller som är vana vid människor upplever mindre störning av buller och skuggfe-

nomen än fritt betande renar som lever med mindre yttre störningar (VindRen 2010). 

Om markområdet kring vindkraftsprojektet på grund av eventuella störningar och fysisk 

förlust av betesmark inte längre kan användas för renskötselarbete kan det uppstå indi-

rekta betesmarksförluster som sträcker sig till större områden. Om renarna flyttar sig 

bort från det vanliga betesområdet, medför detta att betesmarker i andra delar av renbe-

teslaget slits ojämnt. Eventuell ökning av arbetsmängden och omplanering av verksam-

heten samt eventuellt flyttning av konstruktioner för renskötseln kan inneböra konse-
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kvenser för utövare av rennäring som till exempel ökande arbetsmängd. Eventuella kon-

sekvenser följs innan projektet byggs samt under dess bygg- och driftstid och konse-

kvenserna diskuteras i regelbundna förhandlingar mellan vindkraftsaktören och renbete-

slaget.  

De traditionella betesmarkerna som använts i renskötseln minskar på grund av vind-

kraftsprojektet och detta kan medföra mindre ändringar av verksamhetssätten. Föränd-

ringarna i verksamhetssätt och betesmarker kan medföra mindre förändringar i 

renskötarkulturen. 

Det är möjligt att renarna flyttar ut på åkrarna söder om Reväsvaara för att beta så att 

jordbrukarna skulle bli indirekta skadelidande. Renarnas eventuella flytt till åkrarna 

kommer att följas under projektets bygg- och driftsfas och renskötarna ska vid behov 

söka förhindra renarnas flytt till omkringliggande åkrar. 

Eventuella förluster av betesmarker, indirekta förluster av betesmarker, olägenheter på 

grund av ljud- och skuggfenomen, eventuellt ökad arbetsmängd för renskötarna och 

eventuell flytt av renskötselns konstruktioner innebär måttlig olägenhet för rennäringen.  

Projektet innebär att renskötseln i området behöver anpassas, men vindkraftsprojektet 

förhindrar inte att nuvarande rennäringspraxis fortsätter. 

Bygget av elanslutningen kan innebära konsekvenser motsvarande vindkraftverkens 

byggtid. Under kraftledningens driftstid bedöms att konsekvenserna för rennäringen är 

små speciellt om kraftledningen utförs som markkabel. Elanslutningens konsekvenser 

för rennäringen bedöms som mindre än vindkraftverkens. 

4.9.3.1 Osäkerheter i beskrivningen 

De mest betydande osäkerheterna i bedömningen hör ihop med renarnas rörelser på pro-

jektområdet och dess näromgivningar samt renarnas beteende under vindkraftverkets 

bygg- och etableringsfaser.  

Renarnas betesområden varierar något under året efter den naturliga betescykeln. Base-

rat på följning med GSP-halsband under lång tid kan man bättre förutse och bedöma 

konsekvenserna för renar och rennäring. Resultaten från följningen som påbörjades un-

der hösten 2014 kommer att utnyttjas i projektets fortsatta faser. Följningen har för ren-

beteslagets del påbörjats redan innan planeringsstadiet, men under projektets plane-

ringsskede har antalet renar som följs med GPS-halsband ökats. Följningen kommer att 

fortsätta under flera år för att klargöra eventuella konsekvenser. 

Det finns ingen noggrann kalkylmodell för vindparkers störningsområde, så störnings-

området kan inte uppskattas med någon noggrannhet. Påverkande faktorer är störnings-

källan och hur vana områdets renar är vid olika slags störningsfaktorer. (Anttonen et al. 

2011) 

4.9.3.2 Jämförelse av alternativen 

Projektalternativen bedöms inte ha betydande skillnader.  

4.9.3.3 Minskning av konsekvenser  

Genom noggrannare planering och samarbete säkerställs förutsättningarna för renskötsel 

även i fortsättningen på Reväsvaara inom Lohijärvi renbeteslags renskötselområde. 
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Bedömningen av vindkraftparkens verkliga konsekvenser för rennäringen och uppfölj-

ning fortsätter med hjälp av GPS-halsband samt kartgranskningar och diskussioner och 

förhandlingar med renbeteslagets representanter under de följande projektplaneringsfa-

serna samt under projektets byggarbeten och vindparkens driftstid.  

I tidplaneringen av byggarbeten är det möjligt att ta hänsyn till renarnas rörelser och 

därigenom lindra eventuella olägenheter. Renarnas rörelser mellan betesområden, 

brunst- och kalvningsområden sker vid ungefär samma tidpunkter i renarnas årscykel. 

Förhållandena varierar år från år, detta kan bäst förutses av de lokala renskötarna. Av 

denna orsak är dialogen mellan projektaktören och renbeteslaget särskilt viktig under 

planeringen och byggtiden, så att de tidpunkter kan beaktas då rennäringen lider minsta 

möjliga skada. 

Den projektansvarige har som mål att beakta eventuella konsekvenser för näringsgrenar 

så täckande som möjligt och söka efter sätt att sammanjämka vindkraftsproduktionen 

och andra näringsgrenar. 

4.9.3.4 Uppföljning av konsekvenser 

Vindkraftsparkers påverkan på renarnas beteende och rennäringen är ännu inte tillräck-

ligt känd i Finland på grund av för liten erfarenhet hittills (Renbeteslagens förbund 

2015b). Uppföljningen under driften av vindkraftsprojektet vid Reväsvaara är betydelse-

full. Uppföljningen genomförs i samarbete med Lohijärvi renbeteslag med utnyttjande 

av den redan pågående satellitföljningen så att uppgifter om förändringar av renarnas 

beteende och tillhörande behov av att förändra konstruktionerna för renskötseln blir till-

räckligt kartlagda. Uppföljningen fotsätter när projektet framskrider i planeringsskedet, 

bygg- och monteringsskedet samt driftskedet. 

4.10 Landskap och kulturmiljö 

 

• Projektet har betydande visuella konsekvenser sett från öppna områden i 
närområdet. Beroende på hela områdets karaktär (älvdalen är en zon för 
mänsklig verksamhet, projektområdet är beläget sydost om den centrala tä-
torten) förändrar inte projektet förhållandet mellan olika landskapstyper i 
trakten i betydande grad. Områdets landskap betraktat som en helhet är inte 
särskilt känsligt för förändringar, eftersom det inom området redan finns gott 
om mänskliga verksamheter som har format landskapet. Det storslagna 
landskapet (vidsträckt älvdal och omgivande bergsryggar) ger stöd för vind-
kraftskonstruktioner med stora dimensioner (Miljöministeriet 2006). 

• Projektet som helhet betraktat har inga betydande negativa konsekvenser 
för det vidsträckta, värdefulla landskapet eller kulturmiljöerna i regionen. De 
visuella konsekvenserna från vissa delområden som ingår i värdefulla hel-
heter (älvfåran, den motsatta stranden vid Reväsvaara) kan vara betydande, 
vilket på dessa områden eller i dessa objekt också kan påverka landskapets 
karaktär och kvalitet: kontinuiteten i landskapet som formas av glesbygdens 
kulturmiljöer och naturområden försvagas när moderna industriella strukturer 
syns i bakgrunden. Å andra sidan minskar kraftverkens dominans i land-
skapsbilden när avståndet ökar, vilket har betydelse för vikten av konse-
kvenserna för landskapet särskilt sett från Sverige, där avståndet till närm-
aste kraftverk är som minst cirka 4,5 kilometer. 
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4.10.1 Påverkansmekanismer och metodbeskrivningar 

Landskapet är en fysisk helhet som bildats som ett resultat av den geomorfologiska, 

ekologiska och kulturhistoriska utvecklingen. Landskapsbilden är landskapets visuellt 

gestaltade uttryck. Konsekvens för landskapet betyder en förändring i landskapets struk-

tur, karaktär eller kvalitet. 

Vid bedömning av konsekvenser är det viktigt att skilja på landskapskonsekvens (änd-

ring i landskapets karaktär eller kvalitet) och visuell konsekvens ("synlighet"). När 

vindkraftsprojektet genomförs uppstår landskapskonsekvenser av vindkraftverk, elan-

slutningens konstruktioner samt nya eller förbättrade vägförbindelser på området. De 

mest vidsträckta miljökonsekvenserna av vindkraftverk är visuella. Landskapskonse-

kvenser är dock inte bara en visuell fråga: Förändring av landskapets karaktär kan på-

verka till exempel förhållandet mellan olika slags landskapstyper, även om inga bety-

dande visuella konsekvenser skulle uppstå.  

Vindkraftverk med industriella dimensioner är på grund av sin storlek inte nödvändigt-

vis jämförbara med några andra element i omgivningarna. På grund av sin storlek kan 

kraftverken liksom "krympa" det omgivande landskapet. Det kan uppstå en konkurrens-

situation mellan kraftverket och befintliga landskapselement när det gäller skala eller till 

exempel symbolisk betydelse. (Miljöministeriet 2006) 

Under vindparkens byggtid är projektområdet och dess närområden scenen för aktiv 

verksamhet men under driftstiden aktiverar inte kraftverken områdets användning på 

något betydande sätt. Under sin driftstid är vindparken trots kraftverkens roterande roto-

rer och servicebesöken till sin karaktär relativt passiv, och kraftverken kan ses som ett 

slags skulpturer (Miljöministeriet 2006). Karaktären för området mellan kraftverken kan 

inom naturområden efter byggfasen i stor utsträckning återgå till det tidigare: de kon-

struktioner och markarbeten som vindkraftsproduktionen kräver påverkar bara några 

procent av projektområdets totala areal. De stora kraftverken bildar dock (beroende på 

omgivningens karakteristiska drag) eventuellt ett landmärke som syns på långt avstånd 

och berättar om människans påverkan på området. 

Vindkraftverk medför inte automatiskt betydande eller skadliga landskapskonsekvenser, 

även om den visuella förändring som de medför skulle vara betydande: även om kraft-

verken skulle synas tydligt i landskapsbilden, påverkar de inte nödvändigtvis landskap-

ets struktur, karaktär eller kvalitet i betydlig grad. Å andra sidan kan även en liten för-

ändring vara skadlig för landskapets karaktär eller kvalitet i vissa typer av omgivningar. 

Dragen i området som helhet och dess delområden samt hur dominerande vindkrafts-

konstruktionerna är bestämmer förhållandet mellan vindkraftsbygget och omgivningen. 

Allmänt kan det konstateras att i allmänhet är konsekvenserna mera betydande ju större 

kontrasten mellan vindkraften och omgivningens karakteristiska drag och/eller dess del-

faktorer är. 

Områdets historia, människornas erfarenheter, önskningar, värderingar och inställningar 

påverkar upplevelsen av landskapet. Uppfattningarna om samma landskap eller om be-

tydelsen av landskapskonsekvenserna från ett nytt projekt kan av denna orsak också 

skilja sig åt betydligt.  

Beskrivningen av landskapskonsekvenser har utförts som expertbedömning. Arbetet har 

utförts av en erfaren landskapsarkitekt. Landskapets karakteristiska drag och värden har 

utretts baserat på befintliga redogörelser, granskning av geografisk information och be-

sök i terrängen. Tyngdpunkten för de visuella konsekvenserna har utretts baserat på ett 
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synlighetsanalysmaterial som tagits fram under arbetet, kartarbete och observationer 

under besök i terrängen. För att illustrera de visuella konsekvenserna har det gjorts fo-

tomontage på fotografier tagna från olika håll och vid olika tider. 

I de MKB-processer som har genomförts i finska Lappland under den senaste tiden (till 

exempel vindparken vid Mielmukkavaara i Muonio YVA 2010/wpd Finland Oy, vind-

kraftsparken Murtotuuli i Posio YVA 2013/Taaleritehdas Oy) har det teoretiska största 

synlighetsområdet för stora vindkraftverk ansetts vara cirka 35 kilometers avstånd från 

kraftverken. I detta projekt har uppgifter om landskapets karakteristiska drag och värden 

samlats in, och konsekvenserna har bedömts på ett allmänt plan för ett område med 

motsvarande storlek. På en mera detaljerad nivå har konsekvenserna för landskapet och 

kulturmiljön beskrivits inom ett avstånd på cirka 12–15 kilometer från projektområdet; 

även om kraftverken kan vara synliga på längre avstånd är inte konsekvenserna enligt 

olika utredningar (till exempel Miljöministeriet 2006) sannolikt inte längre betydande 

för landskapshelheten eller karaktären för olika slags landskapstyper, utan kraftverken 

smälter in som en del av bakgrundslandskapet. I bedömningen fokuseras konsekvenser-

na till Torne älvdal, som har betydande landskaps- och kulturmiljövärden. 

4.10.1.1 Siktområdesanalys 

Siktområden (=områden dit vindkraftverken kan synas) för vindkraftsprojektet vid Re-

väsvaara har utretts genom GIS-baserad analys med programmet WindPRO. Som 

material för höjdmodellen har på den finska sidan använts höjdkurvor med 2,5 meters 

intervall i Lantmäteriverkets terrängdatabas. På den svenska sidan baseras höjdmodellen 

på det svenska Lantmäteriverkets höjdmodell (kommersiell återförsäljare Metria AB) 

där höjdvärdet anges med 50 meters intervall. Materialet konverterades till höjdkurvor 

med intervallet fem meter. Höjdmaterialet för trädbeståndet baseras på CORINE Land 

Cover 2006 på både den finska och den svenska sidan. 

Som höjder för trädbestånden har i siktområdesanalysen inom olika slags områden an-

vänts följande värden (förenkling, motsvarar inte verkliga förhållanden): 

 Barrskogar, 11 meter 

 Lövskogar, 10 meter 

 Blandskogar, 11 meter 

 Övrigt (bland annat sjöar, älvar, åkrar, öppna myrar), 0 meter 

Analysen har upprättats med två utgångsantaganden: analys efter ren markyta, som inte 

tar hänsyn till områdets växtlighet och byggda miljö (så kallat worst case scenario), och 

analys som tar hänsyn till växtligheten. I analysen är navhöjden för ett enskilt vindkraft-

verk 150 meter och rotordiametern 150 meter (totalhöjd 225 meter). Höjden för betrak-

telsepunkten har bestämts till 1,5 meter över markytan. Analysen har gjorts för projekt-

alternativet VE1 då 15 kraftverk skulle placeras i Reväsvaara-området. 

Siktområdesanalysen tar inte hänsyn till den maskerande effekten från byggnader eller 

gårdsplaner och inte heller växtlighet vid vägkanter. Därför syns inte kraftverksstruk-

turerna i verkligheten på lika stora områden som GIS-analysen visar. När det gäller 

byggda miljöer beskriver siktområdesanalysen en situation där området helt saknar 

byggnader och växtlighet. Å andra sidan tar inte Corine-materialet hänsyn till exempel-

vis vägnät, så det kan ställvis uppträda siktlinjer mot kraftverken även om siktområdes-

analysen inte visar det. Siktområdesanalysen kan och ska inte tolkas alltför noggrant, ef-
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tersom den baseras på utgångsmaterial av generaliserad karaktär så kan inte heller dess 

resultat helt motsvara den verkliga situationen.  

Ytterligare information om det material som använts i siktområdesanalysen finns i föl-

jande källor: 

 Höjduppgifter på den finska sidan: terrängdatabasen: 

http://www.maanmittauslaitos.fi/digituotteet/maastotietokanta 

 Trädbevuxna områden: Corine: http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-

landcover 

Resultaten av siktområdesanalysen presenteras på kartor i bilaga 1. 

4.10.1.2 Fotomontage 

I samband med MKB-processen har det gjorts fotomontage av vindkraftsprojektet vid 

Reväsvaara för att försöka illustrera den förändring som projektet innebär sett från vissa 

observationspunkter. Vid modellering av områdets terräng, växtlighet och vindkraftverk 

har olika slags 3D-modelleringsprogram och Lantmäteriverkets laserskanningsmaterial 

använts. Med hjälp av den modell som skapats har vindkraftverken monterats i fotogra-

fierna. Bilderna har bearbetats vidare med både modelleringsprogram och bildbehand-

lingsprogram. För att skapa fotomontagen nar följande programvaror använts: Gimp, 

WindPRO, AutoCADman 3D 2014, VirtualMap ja PhotoShop.  

De bilder som används som bakgrund i fotomontagen har tagits med olika digitalkame-

ror under olika årstider och tider på dygnet samt under olika väder- och ljusförhållan-

den. Förutom skillnader i omgivningsförhållanden finns det också skillnader mellan 

kamerorna och deras objektiv vilket för sin del påverkar de bilder som tagits. Ett så kal-

lat normalobjektiv motsvarar den "naturliga synvinkeln" för ett öga men förmedlar inte 

observatörens upplevda tredimensionella landskap, som är väsentligt större och pano-

ramaliknande. Om vidvinkelobjektiv används förvrängs bildens perspektiv så att före-

mål i bakgrunden verkar mindre än vad de ser ut i verkligheten och förgrundens andel 

betonas. När objektivets brännvidd ökar uppåt från normalobjektivets (teleobjektiv) 

kommer objekten i bilden närmare betraktaren och perspektivet blir mera platt. Normal-

objektivets brännvidd varierar efter storleken på kamerans sensor (eller filmstorlek). I 

en fullformat-kamera är den ofta cirka 50 mm och i digitalkameror typiskt i intervallet 

30–50 millimeter beroende på kamerans sensorstorlek. I bildtexten till varje fotomon-

tage som presenteras i detta MKB-dokument anges bakgrundsbildens motsvarighet i 

fullformat. För motsvarighet i fullformat kan det förenklat konstateras att 

 om motsvarigheten i fullformat är cirka 50 millimeter motsvarar bilden i stort en 

bild som tagits med normalobjektiv för fullformat, det vill säga en "naturlig syn-

vinkel" med ett öga. 

 om motsvarigheten i fullformat är klart mindre än 50 millimeter (till exempel 25 

millimeter) verkar objekten i bildens mitt vara längre bort än vad de i verklig-

heten är. 

 om motsvarigheten i fullformat är klart större än 50 millimeter (till exempel 75 

millimeter) verkar objekten i bildens mitt vara närmare än vad de i verkligheten 

är. 
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I valet av platser för att ta bilder för fotomontage har resultaten från siktområdesana-

lysen beaktats liksom objekt som är betydelsefulla för landskapsintrycket, som kulturhi-

storiskt värdefulla objekt, bebyggelse och områden där människor rör sig.   

4.10.2 Nuläge 

4.10.2.1 Översikt 

I indelningen av Finland i landskapsprovinser ligger Reväsvaara-området i Lapplands 

Nordbotten och i den närmare indelningen i Nordbottens höjd- och älvregion. Land-

skapet i trakten karakteriseras av relativt kraftiga terrängformer och det byggda land-

skapet längs stora älvar. Området har vidsträckta starkt kuperade skogklädda höjder, 

några särskilda grupper av skogklädda höjder på lägre marker samt några fjäll. Jordmå-

nen på de skogklädda höjderna är oftast morän men bergiga områden är också relativt 

vanliga. Det finns relativt mycket myrar inom området, men myrarna är ganska små. 

Växtligheten i områdets sydvästra del, där projektområdet är beläget, representerar den 

mellanboreala vegetationszonen. Åkrar är i allmänhet lokaliserade till de frodiga älv-

stränderna. Det är relativt gott om bebyggelse och den är ofta lokaliserad till smala zo-

ner i älvdalarna. (Miljöministeriet 1992b). 

Projektområdet ligger på de skogklädda höjderna öster om Torne älvdal, Reväsvaara 

(cirka + 240 m ö.h.), Kiimavaara (cirka 190 m ö.h.) och Uksperi (cirka + 140 m.ö.h.). 

Projektområdets högsta punkter ligger i projektområdets norra del (Reväsvaaras rygg). 

Från ryggzonen sänker sig terrängen mot älvdalen på den västra sidan, projektområdets 

lägsta punkter finns på höjdnivån cirka + 65 m.ö.h. Markytan i Tornedalen intill ligger 

som lägst på nivån cirka + 50 m ö.h. Söder om projektområdet finns höjderna Huitaperi 

(cirka +190 m ö.h.) och Riisperi (cirka +150 m ö.h.). Norr om projektområdet reser sig 

en rad skogklädda höjder i riktning nordost-sydväst (bland annat Ainiovaara, Jyppyrä, 

Enovaara, Viisavaara och Simovaara) som höjer sig som högst mer än 240 meter över 

havet (figur 4-24 och 4-26). 

Regionalt sett uppvisar terrängformationerna (dalar, ryggar, vattendrag) en riktning från 

norr mot söder (figur 4-27). Reväsvaara ligger inom en ryggzon som till huvuddelen ut-

görs av skogigt naturområde (figur 4-28). Projektområdets växtlighet utgörs enligt Co-

rine Land Cover-materialet (European Environment Agency 2013) av blandskog, barr-

skog och områden med få träd. Runt ryggområdets skogklädda höjder finns myrområ-

den. På projektområdets norra, östra och sydvästra delar finns mindre vattendrag, bland 

annat Reväsjärvi, Iso Mustajärvi och Ehojärvi. 

Naturtillståndet i Reväsvaara och omgivande område har förändrats genom bland annat 

skogsavverkning samt de verksamheter som finns på området, som marktäkt och skjut-

banor. 

Det mest betydande öppna landskapet i trakten är Tornedalen väster om Reväsvaara, 

den öppna vattenytan ramas in av öppna odlingsområden som i sin tur gränsar till de 

skogiga ryggområden som omger dalen. Minsta avståndet från projektområdet till älvfå-

rans område är cirka 1,5 kilometer. Andra öppna områden i trakten är mindre sjöar, 

jordbruksmiljöer längs vattendragen samt trädlösa eller nästan trädlösa myrar. Förutom i 

Tornedalen finns öppna åkerfält i någon omfattning också till exempel kring Portimo-

järvi och Tengeliönjoki, liksom sydost om projektområdet i Saarimaa-området. 
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I ett större landskapsperspektiv utgör projektområdet en del av Torne älvdals land-

skapshelhet. Tornedalen är ett traditionellt område för mänsklig verksamhet dit den 

större delen av regionens bebyggelse, jordbruk och annan mänsklig landskapsformande 

verksamhet är koncentrerad (figur 4-25). Området ingår också i den historiska gransk-

ningen Keminmaan seudun vanhinta ja vakiintuneinta kulttuurimaisemaa (Miljöministe-

riet 1992c). 

  

Bild 4-24. Vindkraftsverkens (VE1) förhållande till landskapets former. 

 

 

Figur 4-25. Ruskola slalombacke i Övertorneå intill Torneälven. (Foto: UPM) 
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Figur 4-26. Terrängens höjdförhållanden i projektområdets närområde på den finländska sidan 
(Lantmäteriverket 2014a).  Projektområdets läge visas med en blå linje.  

 

Figur 4-27. Terrängens höjdförhållanden i regionen (Lantmäteriverket 2014a, de Ferranti 2014).  
Projektområdets läge visas med en blå linje. Terrängformationerna uppvisar en tendens till 
nord-sydlig riktning, vilket i sin tur kan påverka riktningen för de viktiga siktlinjerna som öppnas 
genom öpppna områden. 
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Figur 4-28. Marktäckning i projektområdets omgivningar enligt Corine Land Cover-materialet 
(European Environment Agency 2013). Projektområdets läge visas med en blå linje. I figuren 
har områden samlats under olika färger efter hur öppna de är. Öppna markområden visas med 
gul/ljusgrön, halvöppna med vertikala streck och slutna (skog) med mörkgrönt. Öppna 
vattenområden visas med ljusblått och olika slags våtområden med horisontell streckning. 
Markens täckning har betydelse för vilka områden som kan påverkas visuellt av projektet. 
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Figur 4-29. Riktningskaraktären i landskapet som omger Torne älvdal (grön streckad linje) 
under olika tider (vita pilar). Avgränsningen av landskapsrummet är en förenkling där hänsyn ha 
tagits till såväl terrängformationer som täckning. Projektområdets avgränsning visas med blått 
och vindkraftverkens positioner med cirklar (projektalternativ VE1).  
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Figur 4-30. Indexkarta, skärningspunkter. Som ett verktyg för beskrivning av konsekvenser för 
landskapet har använts bland annat terrängsnitt som har gjorts baserat på GIS-data längs linjer 
som anges på indexkartan. Snitten visas i figurerna 4-31 och 4-32. 

 

 

Figur 4-31. Principiellt snitt (snitt F – F): Projektområdets förhållande till älvdalens 
landskapsrum och den värdefulla glesbygdskulturmiljözonen. I snittet är höjdskalan överdriven 
för att tydliggöra terrängdragen.  
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Traktens värdefulla landskaps- och kulturmiljözon stöder sig på älvfåran och -dalen. 

Dalzonen avgränsas av skogiga ryggzoner på både den finska och svenska sidan. Be-

byggelsen i zonen är belägen ovanför de lägsta punkterna i dalen, mellan jordbrukszo-

nen och den skogiga bergryggzonen. Reväsvaara är beläget på några kilometers avstånd 

från älvdalens kulturmiljözon och avgränsar inte direkt dess värdefulla öppna land-

skapsrum. 

 

 

Snitt A – A (den svenska sidan till vänster, älvdalen i mitten, den finska sidan till höger) 

 

 

Snitt B– B (den svenska sidan och älvdalen till vänster, till höger Reväsvaara – Kiima-

vaara och slätten till öster om dem) 

 

 

Snitt C – C (till vänster Aavasaksa, i mitten Takainen Rovavaara – Jyppyrä – Re-

väsvaara, till höger Poikkilahti – Pekanpää) 

 

 

Snitt D– D (till vänster Kainuunkylä och Riisperi, till höger Reväsvaara) 
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Snitt E – E (till vänster Hietaniemi, till höger Uksperi – Kiimavaara) 

 

 

Snitt G – G (till vänster älvdalen, i mitten Hahijänkkä, till höger Reväsvaara) 

Figur 4-32. Terrängsnitt som stöd för beskrivningen av konsekvenser för landskapet 
(terrängformationer). De ställen där snitten är gjorda visas i figur 4-30. Snitt F – F visas i 
föregående figur. I snitten är höjdskalan överdriven för att tydliggöra terrängdragen. 

4.10.2.2 Värdefulla objekt 

Värdefulla objekt i landskapet och kulturmiljön på nationell och landskapsnivå har klar-

lagts ur befintliga utredningar inom ett avstånd på cirka 35 kilometer från projektområ-

det (figur 4-34).  

Väster om projektområdet finns Tornedalens nationellt värdefulla landskapsområde 

och en byggd kulturmiljö av riksintresse, bebyggelsen längs Torneälvens stränder. 

Projektområdet sträcker sig som närmast fram till gränsen för dessa värdefulla objekt. 

Avståndet från de värdefulla objektens område till närmaste vindkraftverk är som minst 

2,2 kilometer. (Miljöministeriet 1992c, RKY 2009) 

 Tornedalen representerar det äldsta och mest traditionella kulturlandskapet i 

Keminmaa. Det stiliga, gamla byggnadsbeståndet avspeglar byarnas välstånd. 

Torne älv med sina forsar och öar utgör en imponerade ram för kulturlandskapet. 

Kulturlandskapet är utpräglat. Längs stranden finns ett översvämmat ängsområde 

och högre upp finns böljande åkrar och bebyggelsen som ett band längs vägarna. 

Det äldsta och ståtligaste byggnadsbeståndet är beläget mellan riksvägen och äl-

ven. På många ställen öppnar sig vackra vyer över älvdalen. I trakten av Korpi-

kylä och mot norr börjar man kunna urskilja de skarpa formerna i Nordbottens 

höjd-och älvregion i landskapet som omger älvdalen. 

 Kainuunkyläs ståtliga allmogebebyggelse ligger som ett glest pärlband längs by-

vägen i den vida Tornedalen, som är ett av de områden med äldst och tätast per-

manentboende i Norra Finland. I byarna Kainuunkylä och Armassaari ligger de 

gamla stomfastigheternas gårdstun med ståtliga allmogebyggnader från 1800-talet 

och 1900-talets början i det öppna landskapet på väl synliga platser på älvbrinken 

eller i skogsslänten. De stora låglänta ängsöarna i älven intill byarna är gårdarnas 
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betesöar. Bakom de skogklädda höjderna som kantar älven finns stora obebodda 

vildmarker, skogar och myrmarker.  

(Miljöministeriet 1992c, RKY 2009) 

 

 

Figur 4-33. Panoramavyer från Kainuunkylä-området mot nord-nordväst, sammansatta av flera 
bilder. Områdets öppna landskapsrum öppnar sig mot älvfåran. Byggnaderna är belägna på 
älvbrinken på en höjdnivå något över de låglänta områdena och riktade mot älvdalens öppna 
landskapsrum. Den öppna älvdalen avgränsas av skogiga bergsryggzoner. Originalbildernas 
fullformatsmotsvarigheter: övre bilden 27 millimeter, undre bilden 75 millimeter. 

 

Gränsen till Aavasaksas nationellt värdefulla landskapsområde ligger som närmast på 

3,5 kilometers avstånd norr om projektområdet. Från toppen av Aavasaksa skulle av-

ståndet till de närmaste vindkraftverken vara cirka 10,5 kilometer. På cirka nio kilome-

ters avstånd från projektområdet finns huvudbyggnaden till Kristineströms såg (RKY-

objekt Kristineström och Ainola). På cirka 11 kilometers avstånd norr om projektområ-

det finns de nationellt betydelsefulla kulturmiljöobjekten Aavasaksa Kronoparkens tu-

ristbyggnader och en mätpunkt som hör till Struves meridianbåge. Meridianbågen god-

kändes till världsarvslistan 2005 och den representerar vetenskaps- och teknikhistoria. 

(Miljöministeriet 1992c, RKY 2009, Museiverket 2014b). 

 Aavasaksa-höjden är en av de äldsta och mest kända utsiktsplatserna och turistmå-

len i Finland. Det imponerande berg- och älvlandskapet samt midnattssolen har 

lockat resande till höjdens topp sedan 1600-talet. De kraftiga kontrasterna gör vy-

erna över Aavasaksas landskap särskilt imponerande. Det låglänta odlingsland-

skapet i Tornedalen och den gamla välmående bebyggelsen omgärdas av de skog-

klädda höjdernas mörka toppar. (Miljöministeriet 1992c, RKY 2009, Museiverket 

2014b) 

Ratasjärvi, som är såväl ett nationellt värdefullt landskapsområde som en byggd kultur-

miljö av riksintresse ligger på cirka 24 kilometers avstånd från projektområdet. Det nat-

ionellt värdefulla landskapsområdet vid Lohijärvi-Leukumanpää ligger på cirka 30 km 

avstånd från projektområdet. Ainola vildmarksvilla (RKY-objekt Kristineström och Ai-
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nola) ligger på cirka 30 kilometers avstånd från projektområdet. (Miljöministeriet 

1992c, RKY 2009) 

I Västra Lapplands landskapsplan anvisas Ratasjärvi, Lohijärvi-Leukumanpää, 

Aavasaksa och Tornedalen som viktiga områden med tanke på kulturmiljön eller 

landskapsvården (ma). Aavasaksa och Torne älvdal utgör också ett av Finlands 27 

nationallandskap. Nationallandskapen är exempel på de mest representativa natur- och 

kulturdragen i landets olika delar och miljöministeriets arbetsgrupp för nationallandskap 

har ansvarat för valet av dem. (Finlands miljöcentral 2014) 

Enligt Museiverkets fornminnesregister skulle det inom projektområdet finnas en odate-

rad fast fornlämning (Reväsvaara Laki-Autto, mj-beteckning 1000011613). Under 

sommaren 2014 genomfördes en fornlämningsinventering på projektområdet vid Re-

väsvaara, där tillståndet för kända fornlämningar undersöktes och eventuella tidigare 

okända fornlämningar på området kartlades. I samband med undersökningen granskades 

de planerade vindkraftsplatserna, vägsträckningarna och sträckningsalternativen för 

kraftledningen, men på dessa observerades inga fasta fornlämningar. Inte heller det 

kända fornlämningsobjektet (Reväsvaara Laki-Autto) kunde lokaliseras i terrängen. I 

inventeringens slutledningar konstateras det att antingen är uppgifterna om objektets po-

sition fel eller så är objektet förstört eller över-/feltolkat. (Kulttuuriympäristöpalvelut 

Heiskanen & Luoto 2014) 

Den närmaste kända fornlämningen utanför projektområdet ligger på cirka 1,4 kilome-

ters avstånd söder om projektområdet (Huitaperi, mj-beteckning 1000016398). Objektet 

är en del av Struves meridianbåge (Museiverket 2014a) men ingår inte i världsarvsob-

jektet Struves meridianbåge dit endast en del av punkterna har valts för att representera 

mätningen (6 st. i Finland) (Lantmäteriverket 2014b). 

I Torneälvens delgeneralplan har det längs Torneälven anvisats flera landskapsmässigt 

värdefulla åkerområden (MA), som närmast på bara cirka en kilometers avstånd från 

projektområdet och på cirka 3,3 kilometers avstånd från närmaste vindkraftverk. Områ-

den som är värdefulla för bybilden har anvisats som närmast på cirka 500 meters av-

stånd från projektområdet och på cirka tre kilometers avstånd från närmaste vindkraft-

verk.  

På den svenska sidan har Tornedalen anvisats som en nationellt värdefull kultur-

miljö. I beskrivningen av objektet nämns bland annat den kontinuerliga älvdalsbosätt-

ningen sedan förhistorisk tid, för området typiska radbyar med odlingsöppningar mot 

älven som härstammar från medeltiden, ett mångfacetterat, välbevarat och till många de-

lar kulturhistoriskt värdefullt byggnadsbestånd, ängsöarna samt platser och konstrukt-

ioner som hör till fisket. Området konstateras vara ett bra exempel på odlingslandskap-

ets struktur i Sveriges ostligaste delar och byggnadsbeståndet är påverkat av Finland (en 

stor del av byggnaderna på den finska sidan förstördes under kriget). Det finns också 

många fornlämningar inom området. (Riksantikvarieämbetet 2014)  
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Figur 4-34. Värdefulla landskaps- och kulturmiljöobjekt i Reväsvara-området och kringliggande 
trakter. Projektområdets gräns visas i blått. 
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Inventeringen av landskapsområden som är värdefulla på nationell och på landskapsnivå 

har uppdaterats och kompletterats i Södra och Mellersta Lappland under åren 2011–

2013. Avsikten med inventeringen är en uppdaterad granskning av landskapsområden 

som är värdefulla på nationell och landskapsnivå samt bestämning av nya landskapsom-

råden. Inventeringen är en del av den uppdateringsinventering av landskapsområden 

som genomförs i hela landet. (Muhonen & Savolainen 2014) 

Av de inventerade objekten finns fyra inom en 35 kilometers radie från vindkraftspar-

ken (figur 4-35). I inventeringen har det föreslagits att Aavasaksa, Lohijärvi och Torne 

älvdal ska behålla status som nationellt värdefullt landskapsområde. Ratasjärvi anses 

inte lämpa sig som landskapsområde. I inventeringen har det inte föreslagits nya värde-

fulla landskapsobjekt på nationell eller landskapsnivå inom 35 kilometers radie från 

vindkraftsparken. (Muhonen & Savolainen 2014) 

 

 

Figur 4-35. Objekt i uppdaterings- och kompletteringsinventeringen för nationellt värdefulla 
landskapsområden inom 35 kilometers radie från vindkraftsparken. Projektområdets läge visas i 
blått. 

 

Lokalt värdefulla objekt har klarlagts inom ett avstånd på 12 kilometer från projektom-

rådet. Som utgångsmaterial har använts guiden Lapin perinnemaisemat (Kalpio & 

Bergman 1999) och Lapin kulttuuriympäristöohjelmaa (Lokio 1997). Dessutom har po-

sitionen för de objekt som inventerats i projektet Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -

hankkeessa (Lapin ELY-keskus 2014) kontrollerats. Objekt som ingår i inventeringen är 

inte belägna på projektområdet eller dess omedelbara närhet. Enligt Lapplands NTM-
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central har värderingen i anslutning till inventeringen inte gjorts ännu. Eftersom de ob-

jekt som inventerades i projektet Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi är byggnader, och 

inte exempelvis vidsträckta landskap, kan man göra antagandet att de eventuella föränd-

ringar som projektet medför för utblicken från de inventerade byggnaderna mot projekt-

området inte minskar objektens värde. Därför visas inte objekten på kartor i detta MKB-

dokument och konsekvenser för dem har inte bedömts. 

Av de värdefulla objekten i Lapplands kulturmiljöprogram (Lokio 1997) (figur 4-36) 

ligger Tornedalens kulturlandskap Pekanpää-Kainuunkylä-Nuotioranta närmast projekt-

området, på dess västra sida. Längs Tornedalen finns också nationellt, på landskapsnivå 

och lokalt värdefulla vårdbiotoper. I guiden Lapin perinnemaisemat (Kalpio & Bergman 

1999) presenteras flera vårdbiotopobjekt inom en radie på 12 kilometer från projektom-

rådet (figur 4-37). Objekten är bland annat lokaliserade till Pekanpää- och Niittysaari-

områdena. Eftersom ovan nämnda lokalt värdefulla objekt i närområden till Reväsvaara 

ingår i älvdalens mera vidsträckta värdefulla landskaps och kulturmiljöer har inte deras 

karakteristiska drag beskrivits närmare här. 

 

Figur 4-36. Utdrag ur Lapplands kulturmiljöprogram (Lokio 1997). Projektområdets gräns visas i 
blått. 

 

Figur 4-37. Utdrag ur guiden Lapin perinnemaisemat (Kalpio & Bergman 1999). 
Projektområdets ungefärliga läge visas med en blå punkt.  
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4.10.3 Bedömning av konsekvenser 

Nedan beskrivs konsekvenserna av vindkraftsprojektet vid Reväsvaara för landskapet 

och kulturmiljön. Konsekvenserna beskrivs såväl efter påverkansslag (visuella konse-

kvenser, konsekvenser för landskapshelhetens karaktär) som efter avståndszoner (pro-

jektområdet/närområdet/konsekvenser längre bort). Som en egen del beskrivs konse-

kvenserna för landskapet och värdefulla objekt i kulturmiljön. Bedömningen av konse-

kvenser baseras på uppgifter som samlats in om områdets egenskaper och värden samt 

fokuseringen av projektets visuella konsekvenser. De fotomontage som gjorts i samband 

med MKB-processen stöder bedömningen av konsekvenser för landskapet. Skillnaderna 

mellan konsekvenserna för landskapet av de olika alternativen för att etablera projektet 

är små på den noggrannhetsnivå som använts i denna beskrivning för MKB-processen, 

så konsekvenserna har till största delen beskrivits utan att specificera de olika alternati-

vens konsekvenser. För de delar där konsekvenserna av de olika alternativen har obser-

verats skilja sig från varandra har skillnaderna angetts. 

 

Figur 4-38. Bakgrundsuppgifter för att bedöma konsekvenser för landskapet och förhållande till 
illustrationer av landskapskonsekvenser. 

4.10.3.1 De visuella konsekvensernas fokusering och konsekvenser på utblickar mot områ-

det 

Baserat på det siktområdesanalysmaterial baserat på geografisk information som togs 

fram i samband med MKB-processen täcker synlighetsområdet för vindkraftsprojektet 

vid Reväsvaara stora delar av Tornedalens öppna landskapsrum (älvfåran + omgivande 

odlade med flera öppna områden). På andra ställen uppstår siktområden vid mindre åk-

rar, vattendrag, myrar eller andra öppna områden. I skogbeklädda områden bryter träd 

siktlinjerna mot kraftverken. Även på bebyggda områden bryter byggnader och kon-

struktioner, samt växtligheten på gårdsplaner långa öppna siktlinjer. Den nu gjorda sikt-

områdesanalysen har dock gjorts på ett generellt plan så att den inte tar hänsyn till ele-
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ment som skymmer sikten på bebyggda områden, utan behandlar bebyggda områden 

lika som öppna områden. Därför är synligheten på bebyggda områden i verkligheten be-

tydligt mindre än vad som framgår av analysmaterialet. De tekniska bakgrundsuppgif-

terna för siktområdesanalysen beskrivs i punkt 4.10.1.1. Betydelsen av de visuella kon-

sekvenserna påverkas av bland annat de öppna landskapsrummens karaktär och rikt-

ning, observationspunktens förhållande till landskapsrummet, observationspunktens av-

stånd från vindkraftverken, terrängformerna, växtligheten, andra element i synfältet, luf-

tens klarhet och ljusförhållandena. Trots att vindkraftverken vid Reväsvaara är synliga 

över ett stort område i Tornedalen, är de inte särskilt framträdande i landskapet vid en 

granskning av älvdalen som helhet; det öppna landskapet i projektets närhet är inte rik-

tat mot kraftverken och kraftverken är inte belägna i det öppna landskapsrummet och 

inte direkt på den första ryggzonen som avgränsar det. Vid en närmare delområdesvis 

granskning finns det dock delområden i älvdalen, särskilt på den motsatta svenska sidan, 

varifrån kraftverken har en framträdande roll i landskapsbilden; kraftverken ligger som 

bakgrund direkt på siktlinjen från odlingsområdena på den svenska sidan mot älvfåran. 

Avståndet till de närmaste kraftverken är dock som minst cirka 4,5 kilometer (VE1, 

kraftverk på Uksperi). När avståndet ökar minskar kraftverkens dominans (påverkan 

från andra element i synfältet, atmosfärs- och ljusförhållanden, kraftverken ser mindre 

ut ju längre bort observationspunkten finns). När vindparken betraktas från lite längre 

norrut eller söderut på den svenska sidan hamnar Reväsvaara mera på sidan i älvdalens 

öppna landskapsrum än när det betraktas rakt framifrån, och projektområdet täcker inte 

längre lika stor del av synfältet som öppnas längs älvdalen. 

 

Figur 4-39. Frisiktsområden i näromgivningen till vindkraftsprojektet vid Reväsvaara (violett 
raster) och riktningar och sektorer varifrån sedda förändringarna framträder (svarta pilsymboler). 
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Projektområdets avgränsning visas med blått och vindkraftverkens positioner i projektalternativ 
VE1 med cirklar. Älvdalens öppna landskapsrum är avgränsat med en grön prickad linje. 

Det violetta rastret som anger frisiktsområden är delvis transparent för att bakgrundskar-

tan ska synas igenom. Eftersom elementen i bakgrundskartan syns genom rastret har fri-

siktsområden olika violett–rosa nyanser.  

Kraftverken har inte någon framträdande roll i landskapsbilden på alla områden där de 

kan synas. Landskapsrummet som omger älvfåran har avgränsats med en grön streckad 

linje, och riktningen i olika avsnitt av älvdalens landskapsrum anges med vita pilsymbo-

ler. Älvdalens landskapsrum riktar sig inte direkt mot projektområdet i dess närområ-

den; kraftverken sedda som en helhet är därför inte särskilt centralt placerade, utan mera 

åt sidan i älvdalens nord-sydriktade landskapsrum.  

I bilden anges också en cirka 5 kilometers avståndszon från projektområdets gräns. Ba-

serat på befintliga utredningar (bland annat Miljöministeriet 2006) har det gjorts ett an-

tagande att kraftverk inte är dominerande i landskapet åtminstone betraktade från större 

avstånd än detta, även om de klart kan urskiljas i landskapsbilden. Det är dock inte möj-

ligt att ge några entydiga gränsvärden för betydelsen av visuella konsekvenser. 

De förändringar i utsikten som projektet medför är kraftigast på den motsatta, svenska 

sidan av Tornedalen och alldeles i närheten av höjden när man tittar mot Reväsvaara. 

När avståndet ökar ser kraftverken mindre ut, och andra element i synfältet samt kraft-

verkens förhållande till älvdalens öppna landskapsrum minskar deras dominans. Från 

den finska sidan öppnar sig de viktigaste vyerna mot och längs älvdalen och -fåran, inte 

mot kraftverken. 

 

Figur 4-40. Panoramavy över Tornedalen, sammansatt av flera bilder, från den motsatta 
stranden på den svenska sidan, mot Reväsvaara (originalbilderna motsvarande 75 millimeter 
fullformat). Sett från detta område utgör Reväsvaara inklusive intilliggande bergsryggar 
bakgrund till det öppna landskapet. Vindkraftverken skulle ha framträdande platser i 
landskapsbilden och projektområdet täcker en stor del av horisonten i synfältet.  

 

Under den mörka tiden syns kraftverkens flyghinderljus i landskapsbilden. Särskilt sett 

från naturmiljözonen i öst syns annars ljusen långt i den mörka omgivningen och blin-

kandet kan ytterligare öka synligheten. Å andra sidan finns det inom området som hel-

het inga öppna landskapsrum som skulle vara klart riktade mot kraftverken och därige-

nom skulle framhäva sikten mot kraftverken. Sett från älvdalens håll hamnar vindkraft-

verkens ljus i anslutning till en zon med mänsklig verksamhet där det finns andra ljus-
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källor, och därigenom inte framhävs på samma sätt som sedda från mörka områden. I 

älvdalens område finns belysning bland annat i samband med byggnader, vägar och ga-

tor. Dessutom är exempelvis flera GSM-master i Ainiovaara och Aavasaksa, Aava-

saksas bro och Ruskolabacken på den svenska sidan belysta. I förhållande till nuvarande 

ljuskällor är inte konsekvenserna från vindkraftverkens flyghinderljus betydande för 

älvdalsområdet sett som helhet. De mest betydande konsekvenserna bedöms vindkraft-

verkens flyghinderljus få längs de siktlinjer där de visuella konsekvenserna även under 

dagtid är som störst, det vill säga på den motsatta stranden av Torne älv direkt mot Re-

väsvaara och i omedelbar närhet till Reväsvaara, till exempel längs siktlinjerna från Saa-

rimaa-området. 

De visuella konsekvenserna av de vindkraftverk som avses placeras vid Reväsvaara har 

illustrerats genom följande fotomontage (projektalternativ VE1). Platserna där bilderna 

för fotomontage är tagna visas i figur 4-41. De i fotomontagen visade vindkraftverken 

har navhöjden 150 meter och rotordiametern 150 meter (total höjd 225 meter) vilket 

motsvarar den maximala kraftverksstorleken som utreds i MKB-processen. Fotomonta-

gen visas i större skala i bilaga 2. För flyghinderljusen (bild 4-43 c) visas i fotomontaget 

en teoretisk situation där alla flyghinderljus som finns ovanför vindkraftverkens ma-

skinhus syns samtidigt. I verkligheten syns inte alla flyghinderljus samtidigt eftersom 

rotorerna i olika kraftverk skymmer ljuset vid olika tidpunkter. Flyghinderbelysningen 

beskrivs närmare i stycke 2.5.1. 

 

 

Figur 4-41. Indexkarta: Fotograferingsplatser för bakgrundsbilderna till fotomontagen. 
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Figur 4-42. Fotomontage A (originalbilderna (3 st.) motsvarar 50 mm fullformat). Panoramavy 
mot söder från Aavasaksa bro mellan Finland och Sverige, sammansatt av flera fotografier. I 
älvdalens öppna landskap hamnar vindkraftverken på kanten och bakom den bergryggzon som 
avgränsar det öppna landskapsrummet. Vindkraftverken är inte dominerande i landskapet. I 
bilden syns inte kraftverk nummer 12 och 15. (Avstånd till de närmaste kraftverken 9,6 
kilometer). 
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Figur 4-43. Fotomontage B:  a. (dag), b. (skymning) ja c. (mörker) (bakgrundsbilden motsvarar 
50 millimeter fullformat). Vy från Hietaniemi på den svenska sidan mot vindparken vid 
Reväsvaara. Under den ljusa tiden syns kraftverken klart till området. Under mörker syns 
kraftverkens flyghinderljus i landskapet (i fotomontaget visas maximal effekt då alla kraftverkens 
flyghinderljus syns samtidigt. De vita flyghinderljusen är blinkande, men de röda flyghinderljusen 
är fasta, det vill säga de blinkar inte). Träden i förgrunden minskar kraftverkens dominans i 
landskapsbilden i synfältet (särskilt sommartid) och kulturmiljöhelheten i älvdalen skiljer ut sig 
som en egen zon i vars bakgrund kraftverken finns på bergsryggzonen. I fotomontagen har inte 
hänsyn tagits till andra ljuskällor i älvdalen (bland annat bebyggelse, gatubelysning, master). I 
bilden syns inte kraftverk nummer 15 (skymd av träd). (Avstånd till de närmaste kraftverken 5,5 
kilometer). 
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Figur 4-44. Fotomontage C (bakgrundsbilden motsvarande 75 millimeter fullformat). Vy från 
vägen till Lupppiovaara på den svenska sidan mot Reväsvaara. Kraftverken syns klart till 
området. I synfältet minskar träden i förgrunden kraftverkens dominans i landskapsbilden och 
kulturmiljöhelheten i älvdalen skiljer ut sig som en egen zon. I bilden syns inte kraftverk nummer 
14 (hamnar utanför bildens högra kant) och nummer 10, 3 och 5 (hamnar delvis bakom träden). 
(Avstånd till de närmaste kraftverken 6,7 kilometer). 
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Bild 4-45. a och b. 

Övre bilden: Fotomontage D (bakgrundsbilden motsvarande 49 millimeter fullformat). Vy från 
Kainuunkylä-området mot Reväsvaara-området. Längs de långa öppna siktlinjerna över åkrarna 
kan kraftverkens övre delar urskiljas i horisonten. Bäst syns det närmaste kraftverket, beläget i 
Uksperi (kraftverk nummer 14). Konsekvenserna för landskapet är inte betydande eftersom 
områdets landskapsrum är riktat i motsatt riktning mot älvfåran och kraftverken dominerar inte 
landskapsbilden i området. De huvudsakliga siktlinjerna i området är inte riktade mot 
projektområdet. 

Nedre bilden: Arbetsmaterialet för att göra ett fotomontage. Projektets (VE1) kraftverk i bilden 
skulle synas till fotograferingspunkten om det inte skulle finnas några element (byggnader, 
växtlighet, terrängformationer) som bryter siktlinjen. Element som skymmer sikten har beaktats 
när det slutliga fotomontaget (övre bilden) har gjorts.  

(Avstånd till de närmaste kraftverken 4,2 kilometer). 
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Figur 4-46. Fotomontage E (bakgrundsbilden motsvarande 25 millimeter fullformat). Vy från 
Torneåvägen vid Pysäkkitie mot projektområdet. De översta delarna av de närmaste kraftverken 
kan urskiljas i horisonten. Konsekvenserna för landskapets karaktär och landskapsbilden är 
små. (Avstånd till de närmaste kraftverken 4 kilometer). 

 

Figur 4-47. Fotomontage F (bakgrundsbilden motsvarande 25 millimeter fullformat). Vy från 
utsiktstornet på Aavasaksa mot projektområdet. Vindkraftverken kan urskiljas inom en smal 
sektor i fjärrlandskapet. Eftersom älvdalen helt är en zon med mänsklig verksamhet, minskar 
inte vindkraftverken i älvdalens närhet landskapsbildens homogenitet i väsentlig grad. (Avstånd 
till de närmaste kraftverken 11,2 kilometer). 
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Bild 4-48. Fotomontage G (bakgrundsbilden motsvarande 49 millimeter fullformat). Vy från 
skidspåret vid Ainiovaara mot projektområdet. Kraftverken dominerar landskapet sedda från de 
små områden i projektområdets omedelbara närhet som är riktade mot höjden. I bilden syns 
inte kraftverk 14 eftersom den hamnar utanför bildens beskärning. (Avstånd till de närmaste 
kraftverken 2 kilometer). 

 

Bild 4-49. Exempel på nuvarande ljuskällor i älvdalen: Den nya ljussättningen på bron vid 
Aavasaksa som invigdes 22 december 2014. Ljussättningen byter färg efter årstiderna. Bild: 
Pohjolan Sanomat/Tuulikki Kourilehto.  
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4.10.3.2 Konsekvenser för en större landskapshelhet 

Etableringen av vindkraftsprojektet vid Reväsvaara ändrar som helhet sett inte karaktä-

ren för landskapshelheten eller förhållandena mellan delområden av olika karaktär i vä-

sentlig grad, eftersom projektområdet tränger in i Tornedalen som är nästan helt en zon 

med mänsklig verksamhet och där bruket av miljön har format landskapet redan under 

århundraden. Traktens landskap är inte särskilt känsligt för förändringar eftersom land-

skapet redan i nuläget består av lager som formats av olika slags verksamheter under 

olika epoker. Vindkraftverken är inte belägna i kärnområdet av kulturmiljöhelheten i 

Torne älvdals glesbygd och inte heller i omedelbar anslutning till det, utan en några 

kilometer bred remsa av bergsryggszonens skogiga sluttningsområde skiljer dem åt. 

Traktens landskap i stora drag (vidsträckt älvdal och omgivande bergsryggzoner) ger 

stöd åt konstruktioner av stora dimensioner (exempelvis Miljöministeriet 2006). 

Områdets värdefulla kulturmiljö och öppna landskapsrum stöder sig på älvfåran: åkrar-

na sluttar mot fåran och byggnaderna, särskilt på den finska sidan, är riktade mot älven 

(exempelvis bilderna 4-29, 4-31 och 4-33). Sett som en helhet är inte det öppna land-

skapsrummet i älvdalen riktat mot kraftverken i närheten av Reväsvaara, så även om 

kraftverken syns långt i det öppna landskapsrummet som omger älvfåran framhävs inte 

deras ställning i landskapsrummet särskilt (bilderna 4-29 och 4-39). 

I förhållande till byggnadsbeståndet i älvdalen är vindkraftverken ett nytt, tekniskt, stort 

och modernt element. Även om kärnan i områdets kulturmiljö- och landskapsvärden 

ligger i de näringsgrenar som utövats under hundratals år (jordbruk, fiske) har inte Tor-

nedalens landskap stannat i någon viss tidsepoks utseende, utan olika epokers lager kan 

ses i landskapet. Exempelvis mobilmaster, skidbackar och bron vid Aavasaksa är ele-

ment som är klart urskiljbara i landskapet, stora och till sin karaktär moderna. Vind-

kraftverken är inte belägna i kärnområdet av den byggda miljön och avståndet minskar 

deras visuella dominans. Vindkraftverken är därigenom inte i konflikt med den övriga 

byggda miljön i området. 

Vid granskning av landskapstyper hamnar Reväsvaara i en slags "övergångszon": områ-

det är naturmiljözon som människans verksamheter ändå har påverkat kraftigt. Höjdens 

östra del är naturmiljözon och älvdalen på den västra sidan en zon med mänsklig verk-

samhet (bebyggelse, jordbruk, trafik). Projektområdet tränger in i zonen med mänsklig 

verksamhet och förstärker ännu mera påverkan från mänsklig verksamhet på Re-

väsvaara. Synligheten av mänsklig verksamhet framhävs. Synligheten av stora industri-

ella konstruktioner till naturmiljözonen på den östra sidan försvagar enhetligheten för 

naturmiljöhelhetens landskapsbild, men å andra sidan bryts siktlinjerna på de skogiga 

områdena av träden. 

4.10.3.3 Konsekvenser inom projektområdet 

Vindkraftverken och andra konstruktioner, markarbeten och trädavverkning som pro-

jektet förutsätter ändrar karaktären i det nuvarande naturområdet mera mot en zon med 

mänsklig verksamhet. Påverkan av mänsklig verksamhet (bland annat skogsbruk och 

marktäkt) har redan idag kraftigt format Reväsvaara-området. I området mellan kraft-

verken kan miljön förbli som idag och i nuvarande användning. Kraftverken, de arbets-

områden som krävs för att bygga dem, vägnätet och sträckningar för elöverföring kom-

mer enligt de nuvarande, preliminära projektplanerna att täcka strax under fyra procent 

av projektområdets areal. Kraftverkens visuella konsekvenser täcker dock Reväsvaara-

området i vidare omfattning, kraftverken syns i sin omedelbara närhet och dessutom till 
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de områden där inte träden bryter siktlinjen. Åtgärderna på projektområdet beskrivs 

närmare i punkt 2.5. 

Byggandet av vägförbindelser förändrar landskapet lokalt. I vyerna mot Reväsvaara från 

längre håll går det knappast att urskilja vägnätet, eftersom vägsträckningarna inte går 

vinkelrätt mot höjdkurvorna utan snarare följer terrängens topografi. 

Konsekvenser av kraftledningssträckningar 

I alternativet med luftledning syns utöver den öppna kraftledningsgatan också kraftled-

ningsstolparna och själva kraftledningarna i landskapsbilden. Kraftledningsstolparnas 

höjd är enligt preliminära uppskattningar cirka 15 meter. På grund av områdets skogig-

het urskiljs kraftledningskonstruktionerna närmast på den öppna kraftledningsgatan. Om 

markkabel används är konsekvenserna för landskapet små. 

Utöver kraftledningar ingår alternativa placeringar för en transformatorstation i pro-

jektet. Transformatorstationens konsekvenser för landskapet blir bara lokala. 

Som helhet betraktat medför inte elanslutningen i projektet väsentliga konsekvenser för 

landskapet. 

4.10.3.4 Konsekvenser i projektområdets omedelbara närhet (cirka 0–3 kilometer från pro-

jektområdets gräns) 

I projektområdets omedelbara närhet ändras landskapets karaktär när de stora vind-

kraftsstrukturerna dominerar landskapet i de öppna områdena. Det finns dock redan idag 

gott om mänsklig verksamhet på området och terrängen är ställvis kraftigt formad. I 

detta avseende är inte förändringen betydande trots att de visuella konsekvenserna är be-

tydande. 

Baserat på siktområdesanalysens material ändras vyerna mot Reväsvaara för bebyg-

gelse/fritidsbebyggelse som mest från bostadshusen i Saarimaa-området och från Iso-

Mustajärviområdet. En betydande visuell förändring i ett öppet småskaligt landskap kan 

påverka också landskapets karaktär. Även vyerna från Ainiovaara (från områden där 

inte träden skymmer sikten) samt från fängelset över Reväsjärvi ändras. De huvudsak-

liga siktlinjerna från de bebyggda zonen i anslutning till älvdalen öppnas mot älvfåran 

eller längs älvdalen, inte mot Reväsvaara, så projektets konsekvenser i förhållande till 

detta område är små, även om vindkraftskonstruktionerna kan ses från några platser. 

De trädlösa områdena kring vindkraftverken syns sannolikt inte från närområdet ef-

tersom träden på sluttningarna skymmer vindkraftverkens nedre delar. 

Konsekvenser av kraftledningssträckningar 

Sett utifrån projektområdet kan det vara svårt att urskilja kraftledningsstolpar eller 

transformatorstationen, men särskilt i elanslutningsalternativen VE-B och VE-C kan den 

öppna terrängkorridoren vara synlig från vissa observationspunkter, eftersom ledning-

ens sträckning är dragen vinkelrätt mot höjdkurvorna.  
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4.10.3.5 Konsekvenser för värdeobjekt 

4.10.3.5.1 Visuella konsekvensers fokusering i förhållande till värdeobjekt 

Baserat på siktlinjeanalysmaterialet och fältbesök täcker projektets visuella konsekven-

ser stora delar av Tornedalen, där den största delen av traktens värdefulla landskaps- 

och/eller kulturmiljöobjekt är belägna. Kraftverken i projektet syns bara till några plat-

ser i Aavasaksa (områden där träden inte bryter siktlinjen och som är riktade mot Re-

väsvaara). Till andra värdefulla objekt längre bort syns inte projektets kraftverk åt-

minstone på något betydande sätt. Resultaten från siktområdesanalysen baserad på geo-

grafisk information samt läget för värdefulla områden och objekt visas i bilderna 4-50 

och 4-51. 
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Figur 4-50. De visuella konsekvensernas fokusering i förhållande till värdefulla landskaps- och 
kulturmiljöobjekt i området inom det teoretiska synlighetsområdet (cirka 35 kilometer). 
Projektområdets gräns visas i blått. Resultaten av siktområdesanalysen baserad på geografisk 
information, det vill säga de områden dit kraftverken kan synas enligt analysen visas i rött 
(Pöyry Finland Oy 2014). 
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Figur 4-51. De visuella konsekvensernas fokusering i förhållande till värdefulla landskaps- och 
kulturmiljöobjekt i närområdet till Reväsvaara). Projektområdets gräns visas i blått. Resultaten 
av siktområdesanalysen baserad på geografisk information, det vill säga de områden dit 
kraftverken kan synas enligt analysen visas i rött.  

 

Om kraftverken är dominerande i landskapsbilden, eller om de är tydligt urskiljbara, kan 

förändringarna i landskapsbilden beroende på landskapets egenskaper ha betydelse för 

landskapets karaktär eller kvalitet. Det finns inga riktvärden för betydelsen av konse-

kvenser för landskapet i förhållande till observationsavståndet som direkt kan tillämpas 

vid bedömning av konsekvenser (exempelvis Miljöministeriet 2006) eftersom betydel-

sen av konsekvenserna beror på varje områdes eller objekts karakteristiska drag, som 

landskapsrummets karaktär, skala och riktning. 
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4.10.3.5.2 Konsekvenser för nationellt värdefulla områden och objekt 

Tornedalen (nationellt värdefullt landskapsområde) 

Bebyggelsen längs Torneälvens stränder (en byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY 

2009)) 

Vindkraftverken på Reväsvaara kommer att vara synliga över en stor del av Tornedalens 

nationellt värdefulla landskapsområde. Beroende på älvdalens riktning (nord-syd) och 

karaktär (zon för mänsklig verksamhet) samt storleken på det nationellt värdefulla land-

skapsområdet (längd cirka 50 kilometer) medför inte vindkraftverken sedda som en hel-

het betydande konsekvenser för landskapet i området, även om vyerna förändras; karak-

tären av älvdalens landskap bevaras i stort sett som idag och landskapets kvalitet för-

sämras inte väsentligt. Eftersom projektområdet är beläget nära Ylitornio kommuncen-

ter splittrar inte vindkraftsprojektet älvdalens landskapshelhet i väsentlig grad. Påverkan 

från mänsklig verksamhet på landskapsbilden i området förstärks ytterligare. 

På delområdesnivå, granskat i projektets närområde, bildar kraftverken ett klart urskilj-

bart, modernt och tekniskt element i det nationellt värdefulla landskapsområdets land-

skap som avviker från den traditionella kulturmiljöns karaktär. Exempelvis längs sikt-

linjerna som öppnar sig från älvfåran mot strandzonens traditionella byggnadsbestånd 

försämras enhetligheten i landskapsbilden och omgivningens karaktär förändras, när 

moderna konstruktioner med stora dimensioner syns i bakgrunden. Det öppna land-

skapsrummet på området är dock inte riktat mot Reväsvaara. Baserat på siktlinjeana-

lysens material är det minsta avståndet från det närmaste kraftverket (kraftverket på 

Uksperi, VE1) till det frisiktsområde som uppstår på nationellt värdefullt landskapsom-

råde strax över 2,5 kilometer.  

På den bebyggda zonen vid bebyggelsen längs Torne älvs stränder (RKY 2009) öppnar 

sig det öppna odlingslandskapet mot älvfåran, bort från vindkraftverken. Även om 

vindkraftverkens strukturer är synliga på vissa öppna åkrar i området, är inte konstrukt-

ionerna dominerande i landskapshelheten (bilderna 4-45 och 4-46). Områdets karaktär 

och kvalitet bevaras i huvudsak. Vyerna från älvfåran/ängsöarna mot strandens be-

byggda zon förändras som ovan beskrivits. 

För det nationellt värdefulla landskapsområdet uppstår de väsentliga förändringarna i 

vyerna från älvfåran mot stranden och Reväsvaara i bakgrunden kan på sin höjd beröra 

en cirka 7–8 kilometer lång del av det 50 kilometer långa nationellt värdefulla land-

skapsområdet, men de huvudsakliga siktlinjerna inom området öppnar sig mot älvdalen, 

inte mot Reväsvaara. För den byggda kulturmiljön av riksintresse är det väsentliga kul-

turmiljöns förhållande till älvfåran och snarare vyerna från byggnaderna till älven än 

från älven till byggnaderna. Med detta som bakgrund och med hänsyn tagen till rikt-

ningen och avgränsningen för älvdalens landskapsrum, avståndet till kraftverken samt 

de värdefulla helheternas karaktär och omfattning och andra element i omgivningen kan 

det konstateras att konsekvenserna för det nationellt värdefulla landskapsområdet eller 

den byggda kulturmiljön av riksintresse inte är betydligt skadliga. 
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Figur 4-52. En uppskattning av den sektor dit de mest betydelsefulla visuella konsekvenserna i 
älvdalen fokuseras. Sektorn för de viktigaste visuella konsekvenserna bedöms avgränsas till det 
område av älvdalens landskapsrum som begränsas av bergsryggarna Ainiovaara och Huitaperi 
(älvdalens landskapsrum visas med grön streckprickad linje). 

 

Konsekvenserna blir framträdande vid utblickar från den svenska sidan mot Finland. 

Från den finska sidan öppnar sig de huvudsakliga siktlinjerna bort från projektområdet. 

Resultaten av siktområdesanalysen baserad på geografisk information (områden dit 

kraftverken kan synas) visas på kartan i violett. 

Det violetta rastret som anger frisiktsområden är delvis transparent för att bakgrundskar-

tan ska synas igenom. Eftersom elementen i bakgrundskartan syns genom rastret har fri-

siktsområden olika violett–rosa nyanser.  

Aavasaksa-området (nationellt värdefullt landskapsområde, små byggda kulturmil-

jöer av riksintresse, världsarvsobjekt) 

Från Aavasaksaområdet öppnar sig knappt några vyer mot Reväsvaara på grund av sko-

gen. Till trädlösa sluttningar mot söder syns kraftverken under klart väder och under 

mörker kan vindkraftverkens flyghinderljus urskiljas. Utsiktstornet i Aavasaksa höjer 

sig ovanför trädtopparna och därifrån öppnar sig en fri sikt åt alla håll, även mot Re-

väsvaara. Etablering av vindkraftsprojektet ändrar inte Aavasaksas roll i landskapshel-

heten: Aavasaksa bevaras också framgent som ett viktigt landmärke och en viktig ut-

siktsplats, och dess kulturhistoriska värden försämras inte. Utsikten från Aavasaksa sett 

som en helhet förändras inte väsentligt, även om det blir nya element i fjärrlandskapet 

för en sektor. Avståndet från utsiktstornet på Aavasaksa till de närmaste kraftverken är 

cirka tio kilometer och till de längst bort cirka 14,5 kilometer, så redan beroende på av-

ståndet är inte konsekvenserna för utsikten betydande. Av den utsikt på 360 grader som 

i teorin syns från utsiktstornet täcker kraftverksområdet bara en liten del (figur 4-53). I 
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landskapsbilden placerar sig kraftverksområdet som en fortsättning på den zon för 

mänsklig verksamhet som format älvdalen och splittrar inte de enhetliga ödemarksom-

råden som syns från Aavasaksa (figur 4-47). 

Projektet har inga konsekvenser för de punktformiga värdefulla objekten i Aavasaksa-

området (huvudbyggnaden till Kristineströms såg (RKY 2009), Aavasaksa Kronopar-

kens turistbyggnader (RKY 2009) och en mätpunkt som ingår i världsarvsobjektet Stru-

ves meridianbåge).  

Bevarandet av värdet för Struves meridianbåge förutsätter inte att fjärrvyerna från mät-

punkterna bevaras oförändrade. Vindkraftskonstruktionerna ligger på siktlinjen från 

Aavasaksa mot Huitaperi (nästa mätpunkt, ingår inte i världsarvsobjektet (Museiverket 

2014a, Lantmäteriverket 2014b)) så i det avseendet kan det vara något svårare att ur-

skilja nästa mätpunkt i fjärrlandskapet.  

 

Figur 4-53. Principskiss: Den frisiktssektor (gul) som vindkraftverken vid Reväsvaara (orange 
trianglar) täcker av den sektor på teoretiskt 360 grader (grön) som öppnar sig från utsiktstornet 
på Aavasaksa. Av hela frisiktssektorn på 360 grader täcker vindkraftverken cirka 1,5–2 procent. 
Avståndet från utsiktstornet till de närmaste kraftverken är cirka tio kilometer och till de längst 
bort cirka 14,5 kilometer. Som grundkarta har använts en snedbelyst höjdmodell för att visa 
terrängformationer och landskapets riktning. (Lantmäteriverket 2014a) 
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Ratasjärvi (nationellt värdefullt landskapsområde, en byggd kulturmiljö av riksin-

tresse), Lohijärvi-Leukumanpää (nationellt värdefulla landskapsområde), Ainola 

vildmarksvilla (en byggd kulturmiljö av riksintresse) 

Projektet medför inga konsekvenser för de nationellt värdefulla objekten vid Ratasjärvi 

och Ainola. Baserat på siktområdesanalysen baserad på geografisk information kan 

kraftverkens frisiktsområde i teorin vid klart väder sträcka sig till Lohijärvi-

Leukumaanpää-området, men beroende på avståndet (cirka 30 kilometer) och områdets 

drag blir konsekvenserna för utsikten små. Eventuell synlighet förändrar inte områdets 

karaktär eller kvalitet. 

Tornedalen (Riksintresse-område) 

På den svenska sidan täcker Tornedalens riksintresse-område cirka 100 kilometer av 

älvdalen. Projektområdet vid Reväsvaara syns över stora delar av området. De visuella 

konsekvenserna sedda från land är större på den svenska än på den finska sidan, ef-

tersom strandområdet i höjd med Reväsvaara är riktat mot projektområdet. Å andra si-

dan är avståndet från den svenska sidan till de närmaste kraftverken som minst över 4,5 

kilometer och med växande avstånd minskar kraftverkens dominans i landskapet. Bety-

dande konsekvenser för vyerna uppskattas uppstå från öppna områden mot Reväsvaara 

längs ett 13–14 kilometer långt avsnitt (en sektor som avgränsas av Ainiovaara i norr 

och Huitaperi i söder). I praktiken finns det dock gott om element på den motsatta 

stranden som bryter siktlinjen, såsom träd på gårdsplaner och längs vägar, byggnader 

och konstruktioner som siktområdesanalysen inte tar hänsyn till. 

Konsekvenserna för den värdefulla områdeshelheten är inte väsentligt skadliga bero-

ende på det värdefulla objektets storlek och karaktär (zon med mänsklig verksamhet), 

avstånd från vindkraftverken och riktningen för älvdalens öppna landskapsrum. Betrak-

tat på delområdesnivå kan ändringarna i utblicken från den motsatta strandens småska-

liga kulturmiljöobjekt vara betydande. De visuella förändringarna försvagar i dessa ob-

jekt kulturmiljöns enhetlighet och kan påverka objektens karaktär (bilderna 4-40, 4-42 

och 4-43) 

Konsekvenser för nationallandskapet 

Projektet försämrar inte i väsentlig grad värdena för det nationallandskap som bildas av 

Aavasaksa oh Tornedalen. Områdeshelhetens karaktär, karakteristiska drag och värden 

kan uppfattas även i fortsättningen även om vindkraftskonstruktionerna skulle förändra 

utblicken från området. Konsekvenserna har beskrivits noggrannare ovan i avsnittet som 

beskriver värdefulla objekt av riksintresse. 

Konsekvenser för arkeologiskt kulturarv 

Enligt den arkeologiska inventering som utfördes i samband med MKB-processen 

(Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto 2014) har inte projektet några konse-

kvenser för det arkeologiska kulturarvet. I inventeringen koncentrerade man sig på om-

råden där projektets genomförande medför direkta fysiska förändringar. Inte heller det 

sedan tidigare kända fornlämningsobjektet (Reväsvaara Laki-Autto) kunde lokaliseras i 

samband med inventering i terrängen, och nya fornlämningsobjekt observerade inte. I 

inventeringsrapporten konstateras bland annat följande: 

"...I inventeringen fästes särskild uppmärksamhet på att identifiera den sedan tidigare 

kända fornlämningen, Reväsvaara Laki-Autto, på området. Fornlämningsobjektet Re-

väsvaara Laki-Autto beskrivs enligt tidigare granskningar som en bergsinhägnad. Ob-
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jektet kunde inte lokaliseras baserat på tolkning av kart- eller laserskanningsmaterial 

eller observationer i terrängen. Något objekt lämpligt för fotografering observerades 

inte under inventeringen. Sannolikt är objektets positionsuppgifter fel eller så har objek-

tet förstörts. Det är också möjligt att de naturliga stenvallar som är belägna öster om 

koordinatpunkterna har på sin tid tolkats som en fornlämning. …” 

I rapporten över fornminnesinventeringen konstateras utöver det som beskrivs ovan att 

på en del av området hade kraftiga skogsvårdsåtgärder bearbetat skogsmarken och att 

det inom det planerade projektområdet knappt finns några orörda terrängområden; på 

sådana områden är det osannolikt att eventuella fornlämningar skulle ha bevarats och 

identifieringen är svår. Även en stor del av de planerade alternativen för kraftlednings-

sträckning går längs bearbetade våtmarker eller myrområden där det är mycket osanno-

likt att fornlämningarna skulle finnas. (Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto 

2014) 

Projektet påverkar inte fornlämningar i näromgivningarna. Den närmaste kända forn-

lämningen utanför projektområdet är en del av Struves meridianbåge, men den ingår 

inte i världsarvsobjektet Struves meridianbåge (Museiverket 2014a, Lantmäteriverket 

2014b). Förutsättningen för värdet av eller skyddet av denna eller andra fornlämnings-

objekt i närområdet är inte att utblicken från objekten ska bevaras oförändrad. Dessutom 

kan man anse att eftersom Struves meridianbåge var en av de främsta tekniskvetenskap-

liga prestationerna för sin tid (Lantmäteriverket 2014b) så står inte modern vindkraftse-

tablering i särskilt mycket i konflikt med den. Vindkraftskonstruktionerna är domine-

rande längs siktlinjen från Huitaperi mot Aavasaksa, så i den meningen kan det bli nå-

got svårare att urskilja nästa mätpunkt som landmärke i fjärrlandskapet. 

Konsekvenser för andra värdefulla objekt 

Övriga nuvarande värdefulla objekt i området (exempelvis landskapsplanens objekt, lo-

kalt värdefulla objekt) ingår i de nationellt värdefulla områdena. Konsekvenserna för 

dem har beskrivits ovan. 

Projektet har ingen väsentlig negativ påverkan på uppdaterings- och kompletteringsin-

ventering av objekt i landskapsområden som är värdefulla på nationell och landskaps-

nivå (Muhonen & Savolainen 2014). Konsekvenser för området Tornedalen-Aavasaksa 

som påverkas visuellt beskrivs ovan. Konsekvenserna för andra objekt i inventeringen 

är små. 

Flyghinderljusens påverkan på värdefulla objekt 

Projektet innebär inte betydande skadliga konsekvenser för områdets värdefulla objekt. 

Området där de värdefulla objekten är belägna är en zon för mänsklig verksamhet där 

det även idag finns rikligt med olika slags ljuskällor. Även om kraftverkens ljus är be-

tydligt högre placerade än ljuskällorna i tätorten och byarna, smälter de på avstånd 

samman till en del av övrig "ljusmatta". I utblickarna på närmare håll skiljer sig flyg-

hinderljusen som högre än övrig belyst omgivning men på grund av avståndet och om-

rådets karaktär är konsekvenserna sannolikt inte väsentligt skadliga. Generaliserande 

kan det konstateras att flyghinderljusens väsentligaste visuella konsekvenser på området 

med värdefulla objekt fokuseras på samma delområden som de visuella konsekvenserna 

av själva kraftverken under dagtid, alltså Tornedalens älvfåra och den motsatta stranden 

mittemot Reväsvaara. Flyghinderljusen syns tydligare ju mindre andra ljuskällor det 

finns i synfältet. Betraktelseavståndets betydelse för hur vindkraftverken (och även 

flyghinderljusen) syns i vertikalled illustreras med en principskiss (figur 4-54). 
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Figur 4-54. Principskiss: Betydelsen av betraktelseavståndet och andra element i synfältet på 
hur dominerande en hög konstruktion är. I bilderna visas ett 16 meter högt träd dit avståndet 
från betraktelsepunkten är 50 meter. Avståndet till vindkraftverket i bakgrunden (höjd 210 meter) 
anges under varje bild.  

4.10.3.6 Osäkerheter i beskrivningen 

Utredningen av landskapets nuläge och bedömningen av konsekvenser för landskapet är 

behäftad med bland annat följande osäkerhetsfaktorer: 

 Landskapets fysiska delfaktorer kan till en viss gräns specificeras och mätas med 

hjälp av olika slags kart- och flygbildsanalyser samt analyser av geografisk in-

formation. Landskapets karaktär och kvalitet består dock av flera mätbara och ej 

mätbara, materiella och immateriella faktorer samt växelverkansförhållanden 

mellan olika landskapsfaktorer. Dessutom kommer en rumslig och estetiskt syn-

vinkel in. Beskrivningen av den rumsliga helhet som bildas som ett resultat av 

växelverkan mellan ekologiska och kulturella faktorer och de konsekvenser som 

riktas mot den som text och tvådimensionella kartor och bilder kan inte helt fås 

att motsvara verkligheten. Beskrivning av landskapets karaktär och bedömning-

en av konsekvenserna för landskapet och hur betydande konsekvenserna är krä-

ver att landskapsspecialistenr tolkar och drar slutsatser, och därför är inte möjligt 

att direkt vetenskapligt upprepa det. Inte heller allt grundutredningsmaterial som 

utgör bakgrund till beskrivningen och alla metoder som används för bedömning 

av konsekvenser kan av denna orsak specificeras och rapporteras. 

 Eftersom utgångsdata är generaliserade, och inte alltid till alla delar uppdaterade, 

och eftersom landskapet hela tiden förändras på grund av olika faktorer, ger 

också de grundläggande utredningarna och bedömningen av konsekvenser en 

allmän uppfattning om förhållandena i området och om projektets konsekvenser. 

Undersökningar, illustrationer och bedömningar kan inte göras och bör inte tol-

kas alltför noggrant. 

 Illustrationsmaterialet motsvarar aldrig helt "verkligheten". Hur noggrant simu-

leringarna än skulle göras kan inte illustrationsmaterialet visa alla egenskaper 

och variabler i landskapet, såsom landskapets småskaliga variation, betydelsen 

av årstider, väder och ljusförhållanden, landskapets rumsliga karaktär, eller im-

materiella faktorer som hör till landskapet. 

 Fotomontagen fokuseras på de områden varifrån vindkraftverken är väl synliga. 

Därför säger inte illustrationsmaterialet något om de visuella konsekvensernas 

betydelse som helhet, ty från områden med mindre visuella konsekvenser har det 

inte gjorts några fotomontage. 
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 Utgångsmaterialet för den siktområdesanalys baserad på geografisk information 

som gjorts i samband med MKB-processen är generaliserat. Därför motsvarar 

inte heller analysens resultat helt verkligheten. Dessutom ändras landskapet hela 

tiden; exempelvis de skogsvårdsåtgärder som ska göras kan ha konsekvenser för 

frisiktsområden, och också trädslaget påverkar om sikten mot kraftverken skyms 

eller inte skyms under olika årstider. De tekniska utgångspunkterna för siktom-

rådesanalysen och parametrar i anslutning till tolkningen av resultaten samt osä-

kerhetsfaktorer beskrivs närmare i punkt 4.10.1.1. 

4.10.3.7 Jämförelse av alternativen 

I alternativet VE2 för etablering av vindparken är alla vindkraftverk placerade på Re-

väsvaaras bergsrygg. Med tanke på landskapsbildens enhetlighet är detta ett något för-

delaktigare sätt att placera kraftverken än placeringen enligt alternativ VE1 där kraft-

verk placeras också på höjdområden söder om Reväsvaara (Huitaperi, Uksperi); i detta 

fall stöder sig inte projektområdets helhetsbild lika tydligt på landskapets storskalighet 

(Reväsvaaras bergsrygg) (bild 4-24). Speciellt sett från den södra delen av älvdalen av-

gränsar höjderna söder om Reväsvaara den öppna älvdalen och bryter siktlinjerna till de 

närmaste kraftverken. I det mera omfattande etableringsalternativet (VE1) är det visu-

ella influensområdet större än i det mindre alternativet (VE2), men i samband med 

MKB-processen har det gjorts en siktområdesanalys baserad på geografisk information 

för det större alternativet (VE1). Därför har det inte varit möjligt att jämföra de olika al-

ternativens frisiktsområden sinsemellan. Fotomontage har också bara gjorts för alterna-

tiv VE1. 

Elanslutningens konsekvenser för landskapet är mindre än vindkraftverkens. Om elan-

slutningen utförs med luftledning blir konsekvenserna större än med markkabel.  

4.10.3.8 Minskning av konsekvenser  

Det är i allmänhet svårt eller omöjligt att lindra konsekvenserna för landskapet eller de 

visuella konsekvenserna av vindkraftverk på grund av kraftverkens stora dimensioner. I 

samband med projektets fortsatta planering kan man vid behov utreda möjligheterna att 

lindra konsekvenserna för vissa siktlinjer eller betraktningspunkter genom till exempel 

noggrannare planering av kraftverkens placering.  

Kraftledningssträckningarnas synlighet i landskapsbilden kan man vid behov försöka 

lindra genom att välja sträckningar så att det på skogiga avsnitt inte uppstår långa, raka, 

öppna områden rakt mot sluttningen. Å andra sidan har skogsavverkningarna på höjden 

redan format landskapsbilden. 

De visuella konsekvenserna av flyghinderljusen kan man försöka lindra genom tekniska 

lösningar som att rikta ljusen eller optimera ljuseffekten efter väder- och ljusförhållan-

den. Med en siktgivare monterad ovanpå kraftverket kan den rådande meteorologiska 

sikten mätas och flyghinderljusens styrka optimeras efter detta. När sikten är god sänks 

ljusens styrka. (Obelux Oy 2014) Ljuskäglan från de ljus med stor effekt som används 

som flyghinderljus har en smal ljuskägla och störningen från dem beror på hur mycket 

ljus som riktas nedåt från vindkraftverket. Flyghinderljusens planering och drift görs så 

att luftfartsmyndighetens krav uppfylls samtidigt som störningarna för de boende i när-

området minimeras. Lokala konsekvenser av markarbeten på projektområdet kan man 

försöka lindra genom landskapsplanerings- och markbyggnadsmetoder. 
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4.11 Säkerhet samt radar och kommunikationsförbindelser 

 

4.11.1 Påverkansmekanismer och metodbeskrivningar 

Saker som påverkar säkerheten under vindparkens drift är eventuell is som lossnar från 

vindkraftverken vintertid och risken att vindkraftverkets blad går sönder. Saker som hör 

till säkerhet är också konsekvenser för trafiken och Försvarsmaktens verksamhet när det 

gäller eventuella konsekvenser för radar. 

När konsekvenser i anslutning till säkerheten bedöms har bland annat risken för att 

bland annat bladen går sönder och fallande is vintertid granskats samt storleken för det 

riskområde detta ger upphov till i förhållande till områdets övriga användning. Konse-

kvenserna har bedömts bland annat efter tidigare erfarenheter samt uppgifter som erhål-

lits från planering och uppföljning av andra projekt.  

Konsekvenser för trafiksäkerheten utreds tillsammans med andra trafikkonsekvenser i 

punkt 4.6.  

4.11.2 Bedömning av konsekvenser 

4.11.2.1 Konsekvenser under vindparkens byggtid  

Vid resningen av vindkraftverken och andra byggnadsarbeten i anslutning till vindkraft-

sparkens etablering följs bestämmelserna om byggande och arbetsskydd så att uppkoms-

ten av olyckor förebyggs. 

4.11.2.2 Haveri av vindkraftverk och delar som lossnar från kraftverken 

Uppmärksamhet har ofta fästs på faran med delar som lossnar och faller från vindkraft-

verken, men ett sådant haveri är ytterst osannolikt. Därigenom är risken för att det loss-

nar och faller delar från vindkraftverken när de går sönder osannolik och man kan be-

döma att faran på grund av detta inte är betydande. Därför behövs inga försiktighetsåt-

gärder eller skyddsavstånd inom vindparksområdet på grund av detta. Om ett osannolikt 

haveri ändå skulle inträffa sker det med största sannolikhet under stormvindar då det 

sannolikt inte finns några som rör sig på vindparksområdet. 

Konsekvenser för trafiksäkerheten beskrivs i punkt 4.6. 

4.11.2.3 Säkerhet vintertid 

Is som eventuellt kan lossna från vindkraftverkens konstruktioner kan innebära en ska-

derisk för människor som rör sig i närheten av vindkraftverken. Den största delen av is 

som faller från kraftverken hamnar på ett avstånd av högst en bladlängd från kraftver-

ken. Is som lossnar från kraftverkets fasta strukturer faller ner rakt under kraftverket. På 

vindkraftverkens område, bland annat längs förflyttningsleder, kan man placera var-

• Projektet medför inga betydande säkerhetsrisker om givna anvisningar och re-
kommendationer följs under byggande och drift.  

• Genom försiktighet vintertid kan olägenheter av fallande is och iskastas undvi-
kas för personer som rör sig i området. 

• Det är ingen väsentlig skillnad mellan alternativen. 
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ningsskyltar som berättar om säkerhet vintertid. Olägenheterna från vindkraftverkens 

drift vintertid bedöms inte vara betydande för dem som använder området. 

Konsekvenser för trafiksäkerheten beskrivs i punkt 4.6. 

4.11.2.4 Konsekvenser för radarfunktion och kommunikationsförbindelser 

Vindkraftverkens konstruktioner liksom andra konstruktioner kan påverka radarsignaler 

och kommunikationsförbindelser som tv-signaler.  

Radarsystem 

När det gäller prestanda för Försvarsmaktens övervaknings- och vapensystem är det 

allmänt känt att vindkraftverken medför olägenheter speciellt för luftövervakningen vars 

radarsystem vindkraftverken representerar stora objekt. De störningar som vindkraft-

verken orsakar för radarsystem visar sig bland annat som skuggning och oönskade re-

flexer, på grund av detta kan vindkraftverk skymma de egentliga radarmålen och synas 

själv i radarbilden. För genomförandet av Försvarsmaktens lagstadgade territorialöver-

vakning kan störningar på övervakningssensorerna ha konsekvenser för särskilt luft- och 

havsövervakningen. (Miljöministeriet 2012) 

Den projektansvarige har begärt ett utlåtande från Försvarsmakten om det planerade 

vindkraftprojektet vid Reväsvaara. Försvarsmakten har i sitt utlåtande från november 

2013 konstaterat att projektet inte bedöms ha betydande inverkan på Försvarsmaktens 

verksamhet och att Försvarsmakten inte motsätter sig projektet. 

Mottagning av tv-signal 

Vindkraftverken kan i ogynnsamt fall störa mottagningen av tv-signalen bakom vind-

kraftverken.  

I det utlåtande om projektet som Digita Networks Oy:n (Digita) lämnat den 23 oktober 

2014 kan projektet innebära störningar på tv-signalerna väster och sydost om projekt-

området. Vindkraftverken stör inte Digitas dataförbindelser (länkar). (Digita 2014) 

Vindkraftverkens störningar kan vid behov åtgärdas genom fastighetsspecifik antenn-

förändring eller med så kallade kompletterande sändare. Eventuella åtgärder som krävs 

för att åtgärda störningarna planeras närmare under projektets fortsättning.  

4.11.2.5 Kraftledningens konsekvenser för säkerheten 

Kraftledningens bygg- eller driftsfas påverkar inte säkerheten på något sätt som avviker 

från det vanliga om nödvändiga säkerhetsåtgärder (arbetsmetoder, varningsskyltar) an-

vänds. 

4.11.3 Osäkerheter i beskrivningen 

Osäkerheterna i bedömningen hör ihop med bristen på uppgifter och osäkerheten i dem, 

detta minskar när projektet framskrider. 

4.11.4 Jämförelse av alternativen 

Det är inga väsentliga skillnader mellan alternativen. 
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4.11.5 Minskning av konsekvenser  

Konsekvenser för säkerheten kan lindras genom noggrann planering och noggrant ge-

nomförande av projektet samt samarbete mellan olika intressegrupper. 

4.12 Människors levnadsvillkor, trivsel och områdets rekreationsanvändning 

 

4.12.1 Påverkansmekanismer och metodbeskrivningar 

I bedömningen av sociala konsekvenser (SVA) har sådana konsekvenser för individen, 

den sociala gemenskapen och samhället identifierats och förutsetts som kan medföra 

förändringar för människors levnadsvillkor, trivsel, välfärd eller välfärdsfördelning (In-

stitutet för hälsa och välfärd 2012, Social- och hälsovårdsministeriet 1999). Vid identi-

fiering och beskrivning av konsekvenser klargjordes de befolkningsgrupper och områ-

den som vindkraftsprojektets konsekvenser särskilt fokuseras på. Dessutom bedömdes 

konsekvensernas betydelse samt möjligheter att lindra eventuella skadliga konsekven-

ser. 

Vid beskrivningen av sociala konsekvenser utreddes också konsekvenserna av de olika 

alternativen för etablering av vindkraftsparken bland annat när det gäller skuggfenomen, 

konsekvenser för landskapet, förändringar i markanvändningen och påverkan på nä-

ringslivet. Dessutom utreddes konsekvenser för rekreationsanvändning såsom vandring, 

jakt, svamp- och bärplockning på projektområdet och dess närhet. Som en del av konse-

kvenser för människors levnadsvillkor, trivsel och rekreationsanvändning har också pro-

jektets hälsokonsekvenser beskrivits. 

I vindkraftsprojekt är ofta avståndet den avgörande faktorn för fördelning av olika slags 

sociala konsekvenser. Utgångspunkten är att projektets skadliga konsekvenser riktar sig 

i huvudsak mot människor och miljö i närområdet. Projektets närinfluensområde defi-

nieras som ett område varifrån det är en direkt syn- och hörselförbindelse eller liknande 

koppling till projektområdet och där projektet kan antas medföra konsekvenser eller 

olägenheter som känns i vardagslivet. 

Vindkraftsprojektets och elanslutningens konsekvenser för människors levnadsvillkor, 

näringar och trivsel har bedömts baserat på expertbeskrivningar samt de boendes och 

andra aktörers synsätt. Under MKB-processen har en boendeenkät genomförts. Vid be-

dömning av konsekvenserna utnyttjades dessutom den information som kommit fram i 

projektets uppföljningsgrupp och i samrådsmötet under programfasen. Dessutom bekan-

tade man sig med de utlåtanden och synpunkter som lämnats om beskrivningsprogram-

met samt den information och diskussion om vindkraft som förts i media och som är re-

levant för projektet. Bedömningen av direkta hälsoeffekter har gjorts som expertbedöm-

• När det gäller människors levnadsvillkor, trivsel och områdets rekreationsan-
vändning bedöms projektets konsekvenser som små. 

• Genom en boendeenkät har åsikterna hos boende och fritidsboende i när-
området kartlagts. Boendeenkäten genomfördes samtidigt på den finska och 
den svenska sidan. Baserat på enkätens resultat förhåller sig de boende i 
huvudsak positivt eller neutralt till vindkraftsprojektet. I svaren lyftes speciellt 
fram projektets konsekvenser för landskapet som borde beaktas i projekt-
planeringen.  

• Det är ingen väsentlig skillnad mellan alternativen. 
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ning genom att jämföra hälsopåverkande miljöeffekter med riktvärden samt tillgänglig 

forskning. Människors upplevelse och eventuella bekymmer behandlas i samband med 

resultaten av boendeenkäten. I bedömningen av hälsoeffekter har det särskilt tagits hän-

syn till det ljud och den skuggeffekt som vindkraftverken ger upphov till samt kraftled-

ningens elektriska och magnetiska fält. 

Beskrivningen har upprättats av erfarna specialister inriktade på beskrivning av konse-

kvenser för människor.  

Genomförande av boendeenkäten  

Boendeenkäten genomfördes i Ylitornio kommun i januari 2015 som en brevenkät inom 

vindkraftverkets närinfluensområde, det vill säga inom cirka 0–3 km radie från vind-

kraftverken och omfattade alla hushåll, permanentbostäder och fritidsbostäder. Adress-

uppgifterna baserar sig på Befolkningsregistercentralens material. Dessutom utsträcktes 

enkäten med ett slumpvis urval till en radie av 3–10 km radie från kraftverken så att 

brevenkäten skickades till var tredje hushåll baserat på Befolkningsregistercentralens 

adressuppgifter. Enkäter har skickats efter slumpvis urval till såväl permanenta bostads-

fastigheter som till fritidsboende. Motsvarande enkäter skickades per post till markägar-

na inom vindkraftsprojektområdet vid Reväsvaara. Sammanlagt skickades 605 enkäter 

ut på den finska sidan. På den svenska sidan i Övertorneå kommun skickades enkäten 

på svenska med post till två postnummerområden mittemot projektområdet på den 

svenska sidan av Torneälven. Antalet mottagare av enkäten bestämdes till samma som 

på den finska sidan eftersom konsekvenserna för landskapet sträcker sig till den svenska 

sidan av gränsälven. De svenska adresserna baserar sig på uppgifter från Befolknings-

datasystemet. Enkäterna som skickats baserat på slumpvis urval har enligt svenska reg-

ler skickats till permanentboende. I Sverige kan inte fritidsboende enligt reglerna delta i 

enkäten. På den svenska sidan skickades 446 enkäter ut. 

Tillsammans med enkäten skickades ett sammandrag av projektet och kartor över de 

olika projektalternativen. Avsikten med enkäten var att klargöra åsikterna hos de boende 

och fritidsboende inom vindkraftsprojektets influensområde om projektet och dess kon-

sekvenser. Genom enkäten sökte man också att klargöra hur informationen om projektet 

hade lyckats och metoder för att förebygga eller lindra eventuella negativa konsekven-

ser. Formuläret omfattade sammanlagt 24 frågor av vilka en del var öppna och del 

strukturerade.  

I konsekvensbeskrivningen utnyttjades allmänt använda bedömningsmetoder på ett 

mångsidigt sätt. Identifiering och analys av konsekvenser görs med utgångspunkt från 

materialet. I analysen av materialet användes centrala analysmetoder för statistiskt 

material (som korstabulering) och analysmetoder för det kvalitativa materialet för att 

precisera resultaten. 

4.12.2 Nuläge 

Reväsvaara-området används för rekreation samt bärplockning, svampplockning och 

jakt. Områdets användning för rekreation är vanligt tillfälligt utnyttjande av skogsmark. 

På toppen av Reväsvaara finns det ett vindskydd för vandrare (bild 4-55), för dess an-

vändning finns ingen statistik. Vindskyddet var tidigare Gränsbevakningens gränsbe-

vakningsplats (Laavu.org-sidorna 2015).  
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Figur 4-55. Vindskyddet på Reväsvaara. (Foto: Laavu.org webbsidor) 

Vandringsleden Aurinkovaarojen jotos som totalt är 50 kilometer lång går över projekt-

området (bild 4-15). Längs leden på toppen av Reväsvaara finns det tidigare nämnda 

vindskyddet. Användningen av de långa och ganska okända vandringslederna utan 

egentlig service är ganska liten tagen över hela landet. 

På Reväsvaara finns inte något snöskoterspår eller någon snöskoterled med tillstånd. 

Öster om Reväsvaara, alldeles vid projektområdets östra gräns, går ett snöskoterspår 

som hittills inte har status som officiell snöskoterled (Forststyrelsen 2015).  

De friluftsleder som allmänt hålls i skick finns i Ainiovaaras motions- och friluftscenter.  

Ainiovaaras motionsområde är belägen några kilometer norr om projektområdet. Leder-

na runt Karemajat används som cykelleder sommartid och skidspår vintertid. 

I Ylitornios Nuotioranta på adressen Reväsvaarantie 334 finns en skjutbana som an-

vänds och underhållas av Ylitornion reserviupseerit rf och Ylitornion Reserviläiset rf. 

Ylitornion reserviupseerit rf och Ylitornion Reserviläiset rf har arrenderat området med 

ett arrendeavtal för tjugo år som tecknats den 31 maj 2010 och där arrendetiden börjar 

den 1 juli 2010. De har ett miljötillstånd enligt 28 § i miljöskyddslagen för skjutbanans 

nya verksamhet, beviljat den 23 december 2012 av Ylitornio kommuns grundtrygghets-

nämnd. Skjutbanans verksamhet påbörjades den 31 augusti 2013. Skjutbanan är en totalt 

300 meter lång gevärsskjutbana med 15 platser och skjutplatser även på 100 och 150 

meter. På skjutbanan skjuts uppskattningsvis 3 000 skott per år med i huvudsak 7,62 ka-

libers vapen. På banan sker bara inskjutning och precisionsskjutning (Lapplands NTM-

central 2013b). 

Markområdet på Reväsvaara och projektområdet är i sin helhet jaktföreningen Reväs-

Jahti rf:s jaktområde. I jaktföreningen fanns det 108 medlemmar 2014. Av dessa med-

lemmar har cirka 30 deltagit i älgjakten som är jaktföreningens huvudverksamhet. Un-

der älgjaktperioden 2014 hade Reväs-Jahti tillstånd att fälla fyra vuxna älgar och tre 

kalvar. Före år 2012 var fångstkvoterna betydligt större eftersom älgstammarna var 

större över hela landet än i idag. Enligt jaktföreningens representant rör sig älgarna vid 

foten av Reväsvaara, sällan kring toppen. Älgjakten är begränsad till medlemmar. Med-

lemmarna är lokala, en del från Nuotiovaara by. Gästjaktkort har ibland sålts för små-

viltjakt som harjakt. Antalet gästjägare är dock litet. Småvilt jagas på Reväsvaara. Utö-

ver harar jagas bland annat rävar och mård.  Jaktföreningens medlemmar jagar också 

fågel. Fångsten av hönsfåglar begränsas av en liten fångstkvot, som numera är en höns-

fågel per jägare och fångstsäsong. Reväs-Jahtis jägare uppskattar Reväsvaara-området 

som jaktområde eftersom det är det närmaste ödemarksliknande området till Ylitornios 
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tätort och dit det ändå är bra kommunikationer. För jaktskytte och speciellt för älgskyt-

teträning används en älgskyttebana som ligger längre bort. Skjutbanan vid Reväsvaara 

används inte för jaktskytteträning.  Enligt ordföranden för Reväs-Jahti skulle inte vind-

kraftsparken störa jaktverksamheten (Reväs-Jahti rf 2015, Ylitornion riistanhoitoyhdis-

tys 2015). 

På Reväsvaara ägnar man sig ibland åt motionsorientering, men för området har det 

dock inte gjorts orienteringskartor för tävlingsverksamhet. De närmaste orienteringsom-

rådena till Reväsvaara är Palovaara, Ehovaara och Ainiovaara-Laatas orienteringskart-

områden, som finns på cirka två kilometers avstånd från projektområdets gräns. Det 

närmaste hörnet av en orienteringskarta finns på 1,2 kilometers avstånd från projektom-

rådets gräns. (Suomen suunnistusliitto 2015) I boendeenkäten om vindkraftparken vid 

Reväsvaara (punkt 4.12.3) framkom att vindkraftverken upplevs ha negativ inverkan på 

orientering. Ur orienteringens synvinkel bildar vindkraftverken och vägnätet ett land-

märke som kan underlätta orientering i alltför stor grad.  

4.12.3 Resultaten av boendeenkäten 

Bakgrundsinformation om respondenterna 

I Finland svarade sammanlagt 116 personer på enkäten, det vill säga svarsfrekvensen 

var cirka 21 procent. I Sverige svarade sammanlagt 77 personer på enkäten (svarsfre-

kvens cirka 17 procent). Svarsbenägenheten kan betraktas som relativt god jämfört med 

tidigare motsvarande enkätundersökningar, speciellt med hänsyn tagen till att i Sverige 

bor respondenterna relativt långt ifrån projektområdet. Av respondenterna var 69 pro-

cent män och 31 procent kvinnor (tabell 4-13). 

Tabell 4-13. Enkätsvar i Finland och Sverige efter kön.  

  Finland Sverige Totalt 

Kvinna 40 17 57 

Man 73 55 128 

Kön ej angivet 3 5 8 

Totalt 116 77 193 

Av de svarande var nära två tredjedelar (61 procent) över 60 år, en knapp tredjedel (31 

procent 41–60 år och 8 procent under 40 år (tabell 4-14). I enkäten på den svenska sidan 

var andelen svar från äldre större. 

Tabell 4-14. Åldersfördelningen för enkätsvaren 

 Ålder Finland Sverige Totalt 

Under 25 år 4 0 4 

25–40 år 8 2 10 

41–60 år 36 21 57 

Över 60 år 66 49 115 

Ålder ej angiven 2 5 7 

Totalt 116 77 193 

Den största delen av svaren (77 procent) kom från permanent boende och endast 4 pro-

cent (8 svar) från fritidsboende (tabell 4-15). Många svarade på enkäten både i egenskap 

av boende och markägare. Cirka en tredjedel (30 procent) ägde mark antingen inom pro-

jektområdet eller utanför. 
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Tabell 4-15. Svar efter boendetyp och markägande 

  Finland Sverige Totalt 

Permanent boende 98 50 148 

Fritidsboende 8 0 8 

Markägare på projektområdet 18 0 18 

Markägare utanför projektområdet 13 26 39 

Totalt 137 76 213 

Respondenterna ombads uppskatta avståndet från bostaden eller fritidsboendet fågelvä-

gen till närmaste kraftverk (bild 4-56). Av respondenterna på den finska sidan uppskat-

tade 38 personer att de bodde på mindre än tre kilometers avstånd från de närmaste 

kraftverken (38 svar). Nära hälften av respondenterna bodde på 3–6 kilometers avstånd 

från de närmaste kraftverken. Av de fritidsboende som svarat på enkäten uppskattade 

hälften (fyra svar) att de bodde på mindre avstånd än tre kilometer från de närmaste 

kraftverken. Av de som svarat på enkäten på den svenska sidan uppskattade 55 att de 

närmaste kraftverken låg på över 10 kilometers avstånd.  

 

Figur 4-56. Respondenternas uppskattning om avståndet från sin bostad eller fritidsbostad till 
närmaste vindkraftverk (Finland: n=112, Sverige: n=70, n=antalet svar). 

 

I grafiken över resultaten från boendeenkäten anges antalet svar med bokstaven "n" vid 

ifrågavarande fråga. Eftersom enkäten genomfördes i såväl Finland som Sverige är sva-

ren uppdelade i bildtexterna. För några av underfrågorna i frågebatterierna till grafiken 

har det kommit in ett varierande antal svar. Till exempel har respondenter som inte äg-

nar sig åt snöskoteråkning inte svarat på frågan rörande snöskoteråkning. Av denna or-

sak anges ett intervall för antal svaranden "n". De grafiska figurerna har för att undvika 

upprepning lagts samman till ett gemensamt diagram för svar från Finland och Sverige. 

I de fall siffrorna har lagts samman anges i bildtexten att bilden gäller Finland och Sve-

rige. 
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Av de som svarat på enkäten riktad till Finland uppskattade 27 procent att de skulle ha 

fri sikt från sin bostad eller fritidsbostad till vindkraftverken. Av de som svarat på enkä-

ten riktad till Sverige uppskattade 21 procent att vindkraftverken skulle synas till deras 

bostad eller fritidsbostad. En stor del av respondenterna hade bott länge i sin nuvarande 

bostad eller ägt sitt nuvarande fritidshus under lång tid. 64 procent av respondenterna 

(118 svaranden) hade bott i sin bostad eller ägt sitt fritidshus i över 20 år. Bara cirka var 

tionde (11 procent) hade bott i sin bostad eller ägt sitt fritidshus i mindre än fem år. 

Områdets användning 

Respondent ombads uppskatta hur väl de känner området dit vindparken vid Reväsvaara 

planeras. Svaranden i den enkät som riktades till Finland kände området klart bättre än 

svaranden i Sverige och hade rört sig mera i området (figur 4-57). 73 av respondenterna 

på enkäten som riktades till Finland uppgav att de känner området mycket väl eller 

ganska väl och hade rört sig där mycket eller ganska mycket. Av respondenterna på en-

käten som riktades till Sverige uppgav 72 procent att de kände området mycket dåligt 

och hade inte besökt området. 

 

Figur 4-57. Respondenternas uppskattning av hur väl de känner området dit vindkraftsparken 
planeras (Finland: n=114, Sverige: n=72). 

 

Respondenterna ombads uppskatta hur viktiga olika frågor i anslutning till rekreation i 

och användning av området vid Reväsvaara är för dem (bilderna 4-58 och 4-59). Enligt 

svaren används området huvudsakligen för plockning av naturprodukter, naturskådning 

och -upplevelser, promenader och vandring, skidåkning, jakt och skogsbruk. Respon-

denterna i den enkät som riktades till Sverige ansåg områdets betydelse för rekreation 

eller utnyttjande av området mindre viktigt. Viktigast ansågs naturskådning och -

upplevelse samt promenader och vandring. Den flesta respodenter boende i Sverige såg 

inget värde i presenterade användningar. Utöver de rekreations- och användningsformer 

som nämndes i enkäten bedömde respondenterna konsekvenser för bland annat oriente-

ring, skytte och stugliv.  

Respondenterna ombads att i fri form beskriva sina nuvarande aktiviteter på projektom-

rådet. Baserat på svaren ägnar sig de svarande sig åt bärplockning, svampplockning, 
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skogsvård, jakt, orientering, skytte och vandring. Flera svarande ansåg att området har 

betydande rekreationsvärde. Å andra sidan konstaterades det i svaren att om det i även i 

fortsättningen är möjligt att röra sig i området så har inte projektet någon väsentlig in-

verkan på områdets användning för rekreation. De vägar som ska byggas på området 

sågs som faktorer som förbättrar rekreationsmöjligheterna. 

 

 

 

Figur 4-58. Respondenternas bedömning i enkäten riktad till Finland om värdet för dem av 
frågor i anslutning till rekreation och utnyttjande av område på Reväsvaara-området (antal svar 
inom varje underpunkt varierar n=38–105).   
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Figur 4-59. Respondenternas bedömning i enkäten riktad till Sverige om värdet för dem av 
frågor i anslutning till rekreation och utnyttjande av område på Reväsvaara-området (antal svar 
inom varje underpunkt varierar n=39–55).  

 

Respondenternas uppfattningar om vindkraftsprojektets konsekvenser 

Respondenterna ombads bedöma projektets konsekvenser för olika faktorer, som dela-

des in i fyra huvudgrupper; konsekvenser för boendetrivsel och livsvillkor, konsekven-

ser för rekreationsanvändning och möjligheter att utöva fritidsintressen, konsekvenser 

för miljön samt konsekvenser för sysselsättning och näringsliv. Dessutom ombads re-

spondenterna att bedöma den nya 110 kV kraftledningens konsekvenser för levnadsför-

hållanden, trivsel och användning för rekreation och fritid. För de flesta bedömningskri-

terierna påverkade de svarandes avstånd från kraftverken bedömningarna: de som bodde 

nära kraftverken såg ofta konsekvenserna mer negativa än de som bodde längre bort. 

Konsekvenserna för boendetrivseln och levnadsvillkoren bedömdes i huvudsak som 

lindriga (bild 4-60). Respondenterna i Sverige bedömde de negativa konsekvenserna av 

projektet som lindrigare än de som bodde i Finland. Som mest negativa bedömdes kon-

sekvenserna för landskapet, fjärrlandskapet, tystnaden och lugnet samt projektets bul-

lereffekter och flyghinderljusens effekter. En betydande del av de svarande bedömde att 

projektet påverkar boendetrivseln eller familjens liv positivt eller delvis positivt. I stort 

sett för alla bedömningskriterier bedömde fler än hälften att projektet inte påverkar sa-

ken som skulle bedömas. 
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Figur 4-60. Bedömning av projektets konsekvenser på boendetrivsel och levnadsvillkor av 
respondenterna i Finland och Sverige (Antal svar för varje underpunkt i intervallet n= 65–112).  
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Figur 4-61. Bedömning av projektets konsekvenser för rekreationsanvändning och möjligheter 
att utöva fritidsintressen (Antal svar för varje underpunkt varierar, n= 65–110).  

De svarande ombads bedöma projektets konsekvenser för miljön. Mest negativa ansågs 

konsekvenserna för fågellivet och de landdjur som rör sig på området vara (figur 4-62). 

Som andra miljökonsekvenser nämndes bland annat fåglars häckning, markgrunden och 

landskapsmiljön. Projektets eventuella konsekvens att hjortdjuren flyttar bort befarades 

öka kollisionsrisken på området. 
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Figur 4-62. Bedömning av projektets konsekvenser på miljön av respondenterna i Finland och 
Sverige (Antal svar för varje underpunkt varierar: n= 56–110).  

 

Respondenterna ombads att också bedöma konsekvenserna av den nya 110 kV kraftled-

ningen. Kraftledningens mest betydande negativa konsekvenser bedömdes vara konse-

kvenserna för landskapet samt konsekvenserna för rekreation och fritidsanvändning (fi-

gur 4-63). Den största delen av de svarande bedömde dock att kraftledningen inte har 

några konsekvenser för deras levnadsvillkor, trivsel eller rekreation och fritidsanvänd-

ning. Respondenterna i Sverige bedömde konsekvenserna som mindre än de svarande 

som bodde i Finland. 
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Figur 4-63. Bedömning av projektets konsekvenser för levnadsvillkor, trivsel eller rekreation och 
fritidsanvändning av respondenterna i Finland och Sverige (Antal svar för varje underpunkt 
varierar: n= 65–110).  

Konsekvenserna för sysselsättning och näringar bedömdes i huvudsak vara positiva spe-

ciellt för näringslivet samt ekonomi och sysselsättning i Ylitornio (figur 4-64). Negativa 

konsekvenser bedömdes riktas mot speciellt ren-och skogsnäring. Å andra sidan ansågs 

projektet förbättra förutsättningarna för skogsbruket genom förbättringarna av vägnätet. 

Den största delen av respondenterna bedömde att projektet inte har konsekvenser för ut-

övandet av deras eget arbete eller yrke eller utkomsten eller förtjänstmöjligheterna för 

dem eller deras familj.  
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Figur 4-64. Bedömning av projektets konsekvenser för sysselsättning och näringar (Antal svar 
för varje underpunkt varierar, n= 65–110).  

De svarande hade möjlighet att med egna ord precisera sina bedömningar av projektets 

konsekvenser. Projektets konsekvenser för sysselsättningen och kommunens ekonomi 

ansågs viktiga. I svaren önskades det att så många lokala entreprenörer som möjligt 

skulle utnyttjas för att maximera konsekvenserna för trakten. Som en negativ aspekt 

sågs att projektets viktigaste sysselsättningseffekter kommer under byggskedet och att 

nyttan för trakten i driftsskedet är liten. Även ersättningarna till markägarna sågs som 

positiva. I svaren betonades också vindkraftens betydelse som en förnybar energiform. 

Mest betydande konsekvenser för trafiken ansågs de stockningar som orsakas under 

byggfasens specialtransporter vara liksom olägenheter av buller och damm från trafiken. 

Genom enkäten kartlades eventuella särskilt känsliga områden, objekt eller verksamhet-

er i projektets närområde som vindparkens etablering skulle kunna påverka. Som sådana 

nämndes bland annat jaktmöjligheterna på Reväsvaara, Reväsjärvis vattendrag, natur-

värden, områdets möjligheter till turism, landskapet vid Ainiovaara och Aavasaksa, för-
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sämring av tv-signalen, samt de närboende som kan utsättas för buller och skuggfeno-

men. 

Den största delen av de svarande bedömde att skillnaderna mellan projektalternativen är 

små. En del av de svarande upplevde alternativ VE2 som bättre på grund av konsekven-

serna för landskapet och en del upplevde alternativ VE1 som bättre på grund av elpro-

duktionen. Som metoder för att lindra skadliga konsekvenser nämndes speciellt en öp-

pen och aktiv dialog med intressegrupper, som invånare och markägare. Andra metoder 

för lindring var bland annat att utföra kraftledningen med markkabel, fasta flyghinder-

ljus, utnyttjande av lokala företag, iordningsställande efter byggarbeten samt noggrann 

planering av väg- och kabelsträckningar. 

Information 

Av de svarande i Finland upplevde 44 att de har fått tillräcklig information om projektet 

(figur 4-65). Av de svarande i Sverige upplevde 13 att de har fått tillräcklig information. 

I Finland var dock 45 av de svarande i någon mån medvetna om projektet, men av de 

svarande i Sverige hade inte cirka 35 hört eller läst något om projektet innan de fick en-

kätformuläret och den bifogade projektbeskrivningen. Mera information önskades om 

bland annat buller och skuggeffekter, tidplanen för etableringen, att röra sig i närheten 

av kraftverken, miljökonsekvenser och konsekvenser för Ylitornio kommuns ekonomi. 

De svarandes önskemål om hur information om projektet ska spridas varierade kraftigt. 

En stor del av de svarande i Sverige bedömde att tidningsannonser är ett tillräckligt sätt. 

De svarande i Finland önskade ett mera mångsidigt sätt att informera. Som sätt att in-

formera nämndes samrådsmöten, pressmeddelanden och besök. En del av de svarande 

önskade också få informationen per brev. 

 

Figur 4-65. De svarandes bedömning av om informationen är tillräcklig (antal svarande Finland: 
n=107, Sverige n=64). 
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Inställning till projektet och vindkraften 

I slutet av enkäten ombads de svarande att ta ställning till påståenden om vindkraft och 

vindkraftsprojektet vid Reväsvaara (figur 4-66). Av de svarande i Finland var cirka häf-

ten (49 procent) av åsikten att vindkraften är att föredra som energiform. I enkäten på 

den svenska sidan var andelen som var för vindkraft cirka 42 procent. Cirka var tredje 

(36 procent) i Finland och cirka hälften (55 procent) i Sverige hade ingen åsikt om ifall 

energi bör produceras på något annat sätt än med vindkraft. Svarsalternativet var då "vet 

ej". 

De som svarat på enkäten hade i huvudsak en positiv inställning till projektet vid Re-

väsvaara. Av de svarande i Finland ansåg 72 procent att projektet bör stödjas och 16 

procent var av annan mening. Av de svarande stödde 48 procent projektet och endast tre 

procent var av annan mening. Cirka hälften av de svarande i Sverige (48 procent) hade 

ingen åsikt. Möjligheterna att sammanjämka projektet med områdets nuvarande an-

vändning bedömdes som goda, eftersom cirka 70 procent i Finland och cirka 42 procent 

i Sverige bedömde att projektet och nuvarande användningsformer passar ihop. Sam-

manjämkning ansågs inte möjligt av cirka 13 procent av de svarande i Finland och tre 

procent av de svarande i Sverige. 

 

Figur 4-66. Respondenternas stöd för vindkraft och vindkraft vid Reväsvaara samt åsikt om 
möjlighet att jämka samman vindkraftsprojektet med den nuvarande användningen (antal svar: 
Finland: n=107, Sverige n=62). 

Som andra kommentarer och frågor som borde beaktas i planeringen av vindkraftspro-

jektet framkom framförallt projektets konsekvenser för landskapet. I flera svar önskades 

att den detaljerade lokaliseringen av kraftledningen och vindkraftverken görs så att kon-

sekvenserna för landskapet blir så små som möjligt. Kraftledningens sträckning ville 

man ha så långt bort från bebyggelsen som möjligt.  
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4.12.4 Bedömning av konsekvenser 

Projektets konsekvenser för de boende och fritidsboende i området är lindriga. Det finns 

varken permanent eller fritidsboende i projektområdets omedelbara närhet och det buller 

och de skuggfenomen som projektet ger upphov till bedöms inte påverka bebyggelsen 

eller människors hälsa i betydande grad (punkterna 4.4 och 4.5). Baserat på boende-

enkäten är de lokala invånarnas inställning till vindparksprojektet ganska positiv. 

Konsekvenser för trivsel och rekreationsanvändning 

När det gäller användningen för vandring och att samla naturens gåvor innebär etable-

ringen av vindkraftsparken mycket små olägenheter på Reväsvaaras bergsrygg. Vind-

kraftsparkens konstruktioner kan leda till ett behov av att flytta på vindskyddet på top-

pen och eventuellt flytta vandringsledens sträckning. Vid behov kan vandringsleden 

planeras så den lämpar sig också för terrängcykling. Eventuell ny sträckning för vand-

ringsleden överenskoms med Ylitornio kommun i projektets fortsatta skeden. På vind-

kraftsprojektets område, i samband med vandringsleden, kan man eventuellt planera in-

formationspridning och informationstavlor gällande vindkraftsproduktion och förnybar 

energiproduktion.  

När det gäller bär- och svampplockning handlar olägenheten om den markareal som 

upptas av vindkraftsproduktion. Olägenheten när det gäller insamling av naturens gåvor 

är liten.  Dessutom är de nya vägar som byggs fria att använda för dem som rör sig på 

området och de gör det lättare att nå området. Vindkraftsprojektet påverkar inte använd-

ningen av den skjutbana som finns vid foten av Reväsvaara. 

Baserat på den diskussion som förts med ordföranden i jaktföreningen Reväs-Jahti rf 

som jagar i Reväsvaara-området (Ylitornion riistanhoitoyhdistys 2015) bedöms inte pro-

jektet medföra olägenhet för jakten.  

Vindkraftsprojektet medför inte någon olägenhet för snöskoteråkning enligt terrängtra-

fiklagen eftersom det inte finns några snöskoterspår eller -leder med tillstånd på Re-

väsvaara. Ifall snöskoterverksamheten utsträcks till Reväsvaara vid något tillfälle beak-

tas vindkraftsparkens läge när lederna eller spåren planeras. 

Konsekvenser för hälsa 

Vindparken bedöms inte påverka människors hälsa under byggtiden. Vindkraft är för-

nybar energi som inte medför utsläpp av växthusgaser eller andra utsläpp som påverkar 

människors hälsa.  

Enligt den litteraturgranskning som VTT utfört (2013) påverkar inte vindkraftens ljud-

nivå direkt hälsan för de närboende. Inte heller det infraljud som hamnar under hörsel-

tröskeln konstaterades ha några verkningar som försämrar människans hälsa. Enligt 

forskningen har inte heller skuggfenomen (blinkande skugga) konstaterats medföra häl-

soeffekter. I undersökningarna har det inte observerats några direkta hälsoeffekter för de 

närboende. En känsla av osäkerhet samt bekymmer för eventuella hälsorisker med vind-

kraften kan medföra ångest för boende i närområdet. En sådan ångest kan också för-

stärka eventuella upplevda negativa hälsoeffekter. Enligt boendeenkäten var bekymren i 

huvudsak kopplade till konsekvenser för landskapet, upplevelsen av dessa som olägen-

heter och störningen beror starkt på individuella egenskaper. De frågor som bekymrar 

invånare och fritidsboende i området behandlas mera detaljerat i samband med boende-

enkätens resultat. Enligt bullersimuleringen understiger det buller som vindparken orsa-

kar riktvärdet både vid bostadshus och fritidshus i båda alternativen.  
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Is eller snö som eventuellt lossnar från kraftverken vintertid kan under vissa väderför-

hållanden innebära en fara för människor som vistas i närheten av kraftverken, men ris-

ken bedöms som mycket liten. Säkerhetsrisker har analyserats närmare i punkt 4.11. 

När det gäller kraftledningsalternativen är människor oftast bekymrade för påverkan på 

hälsan från kraftledningens elektriska och magnetiska fält, framförallt på människor 

som bor nära kraftledningen. Kraftledningens spänning ger upphov till ett elektriskt fält 

vars styrka beror på ledningens spänning. Enheten för styrkan i kraftledningens elekt-

riska fält är kilovolt per meter (kV/m), i allmänhet är fältstyrkan som störst på kraftled-

ningsområdet under kraftledningens ledare. Det elektriska fältets styrka minskar snabbt 

längre bort från ledningen. Det elektriska fältet tränger inte genom hinder som växtlig-

het eller byggnader. Markkabel ger inget elektriskt fält ovanför markytan. Den elekt-

riska strömmen ger upphov till ett magnetfält i närheten av ledningen eller apparaten 

och fältet varierar med strömmen. Magnetfält hör ihop med användningen av el som ett 

väsentligt fysikaliskt fenomen. Magnetfältets styrka beskrivs med magnetisk flödestät-

het vars enhet är en miljondels Tesla eller mikrotesla (μT). Magnetfältet på markytan är 

som starkast i den punkt där kraftledningens ledningar hänger lägst. Markkabel ger 

upphov till ett kraftigare magnetfält intill kabeln, men dess verkansområde är mindre.  

SHM:s förordning (294/2002) om begränsning av befolkningens exponering för icke-

joniserande strålning trädde i kraft den 1 maj 2002. Enligt förordningen är den rekom-

menderade gränsen för elektriska fält med frekvensen 50 Hz 5 kV/m och för magnetfält 

100 μT, när exponeringstiden är betydande. För exempelvis områden som är i rekreat-

ionsanvändning är motsvarande rekommenderade gränsvärden 15kV/m respektive 500 

μT det vill säga mångfalt större. Anvisningarna tillämpas på objekt där man vistas under 

lång tid som bostäder, daghem eller skolor (Korpinen 2003). Exponeringstiden är inte 

lång när man till exempel plockar bär, jagar eller utför jordbruks- eller skogsbruksarbete 

under en kraftledning. De elektriska och magnetiska fältens värden för en 110 kV kraft-

ledning överstiger inte SHM:s rekommenderade värden och även under en 110 kV 

kraftledning är man klart under de rekommenderade värdena.  

Vindkraftsprojektet vid Reväsvaara eller tillhörande kraftledning bedöms inte ha några 

konsekvenser för människors hälsa och därmed finns heller inga skillnader mellan alter-

nativen. 

Jämförelse av alternativen 

När det gäller människors levnadsvillkor, trivsel och rekreationsanvändning finns det 

inga betydande skillnader mellan alternativen.  

Osäkerheter i beskrivningen 

Bedömningen av konsekvensernas betydelse är ofta bundet till värderingar och även 

människornas upplevelser i anslutning till konsekvenserna är subjektiva, vilket ger osä-

kerhet i identifieringen och bedömningen av konsekvenser. I bedömningen av sociala 

konsekvenser kan människornas upplevelser ändras när projektet framskrider. Ändring-

en är mera sannolik om invånarna inte har tidigare erfarenheter av vindparker som de 

kan grunda sina bedömningar av upplevda konsekvenser på.  

Minskning av konsekvenser  

Konsekvenserna för vandringsleden Aurinkovaarojen Jotos och vindskyddet på Re-

väsvaaras topp kan minskas genom en ny sträckning av vandringsleden och en eventuell 



 MKB-DOKUMENT  
   
 UPM-Kymmene Oyj 
 Vindkraftsprojektet vid Reväsvaara  180 
 

 

Copyright © Pöyry Finland Oy 

flytt av vindskyddet. Åtgärderna planeras tillsammans med Ylitornio kommun under 

projektets fortsatta skeden. 

I boendeenkätens svar framkom säkerställande av tillräckligt avstånd från permanent 

och fritidsboende. Information och de berördas delaktighet under projektets hela livscy-

kel ansågs viktigt. Användningen av lokal arbetskraft i projektets bygg- och driftsskede 

framfördes som viktigt för att projektet ska accepteras. De viktigaste metoderna för att 

lindra konsekvenser när det gäller kraftledningen var att bygga kraftledningen som 

markkabel eller att planera kraftledningsstråket så långt bort från bebyggelsen som möj-

ligt. 

Som metoder för att lindra skadliga konsekvenser nämndes i boendeenkäten speciellt en 

öppen och aktiv dialog med intressegrupper, som invånare och markägare. Andra meto-

der för lindring var bland annat att utföra kraftledningen med markkabel, fasta flyghin-

derljus, utnyttjande av lokala företag, landskapsarkitekt för byggarbeten samt noggrann 

planering av väg- och kabelsträckningar. 

4.13 Vegetation 

 

4.13.1 Påverkansmekanismer och metodbeskrivningar 

Vindkraftsparkens påverkansmekanismer på naturen är lätt identifierbara. I konse-

kvensbedömningen har granskats speciellt hur naturvärden är lokaliserade i förhållande 

till de vindkraftverk, vägar, kablar och den elanslutning som ska byggas. I bedömningen 

beaktas såväl konsekvenser under byggtiden som permanenta förändringar i områdets 

naturmiljö. Dessutom har hänsyn tagits till de direkta och indirekta konsekvenserna av 

de granskade alternativen för naturens mångfald, värdefulla naturobjekt samt förekoms-

ter av skyddade växtarter och projektets konsekvenser för områdets splittring och eko-

logiska förbindelser har bedömts. 

Som utgångsmaterial för konsekvensbeskrivningen har använts i huvudsak den naturin-

ventering (Kalleinen 2013) som gjorts för området och det utlåtande om den uppdate-

rade projektplanen i detta MKB-dokument av den som gjort naturinventeringen (Kalle-

inen 2014). Dessutom har annan tillgänglig kunskap, som litteraturkällor, använts i kon-

sekvensbeskrivningen. 

Konsekvenserna för växtlighet, värdefulla naturtyper och flora har beskrivits som ex-

pertarbete av en erfaren biolog inriktad på växtekologi. 

Inventering av växtlighet och flora 

Inventeringen av projektområdets växtlighet genomfördes sommaren 2013 (Kalleinen 

2013). På området undersöktes 20 preliminära lägen för vindkraftverk samt två möjliga 

• Projektets konsekvenser för växtlighet och flora har man strävat efter att fö-
rebygga genom att beakta områdets värdefulla naturtyper och viktiga växt-
förekomster vid placeringen av konstruktionerna. 

• Båda projektalternativen kan genomföras på ett för naturvärdena hållbart 
sätt. 

• För växtlighet och flora skulle VE2 vara det bättre projektalternativet på 
grund av mindre byggbehov. På motsvarande sätt skulle det bästa elanslut-
ningsalternativet vara VE-D. 
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platser för kraftledningsanslutningen. På kraftverksplatserna gjordes en detaljerad 

undersökning inom en radie av 200 meter. På motsvarande sätt undersöktes de alterna-

tiva sträckningarna (VE-A, VE-B) för kraftledningen med närområde. Dessutom inven-

terades hela projektområdet som har en area av cirka 3 x 6 kilometer. 

Utöver växtlighetens allmänna drag, som skogstyper, kartlades på projektområdet natur-

typer som är skyddade enligt 29 § naturvårdslagen, vattennatur enligt 2 kap 11 § vatten-

lagen, särskilt viktiga livsmiljöer enligt 10 § skogslagen samt andra objekt som är beak-

tansvärda för naturens mångfald, som hotade naturtyper. Uppgifter om förekomst av ho-

tade och nära hotade växtarter införda i statens miljöförvaltnings datasystem Eliölajit 

(Lapplands NTM-central 2013a) kontrollerades i terrängen. Dessutom gjordes nya ob-

servationer av nära hotade arter. 

4.13.2 Nuläge 

De uppgifter om växtligheten som presenteras i detta kapitel baseras på den växtlighets-

undersökning som genomfördes inom området 2013 (Kalleinen 2013).  

Projektområdet vid Reväsvaara hör till Nordbottens biotop och ligger på gränsen mellan 

den nordboreala och mellanboreala vegetationszonen (Kalliola 1973). Med tanke på 

växtligheten så är berggrunden på Reväsvaara-Kiimavaara-området karg. Projektområ-

det gränsar emellertid i öster till det mera näringsrika Kapurinjänkkä. På detta gränsom-

råde mellan karg och näringsrik berggrund samt även i allmänhet på de avrinningspå-

verkade nedre delarna av höjdernas sluttningar förekommer frodig växtlighet. 

Geologiskt hör området till det så kallade kalottbergområdet (Johansson m.fl. 2000). 

Strandkrafterna i den forna Östersjön sköljde de vattenomgärdade höjdernas sluttningar 

så att det bildades en tydlig renspolningsgräns vid den högsta strandlinjen. På höjden 

ovanför denna zon bevarades moräntäcket, en så kallad kalott. Kalottberg finns framför-

allt i Torne och Kemi älvdalar (figur 4-67). 
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Figur 4-67. Nordbottens kalottbergområde och växtlighetens zonindelning (figur ur verket 
Johansson m.fl. 2000, projektområdet markerat med orange färg). 

 

Den skogstypindelning som vanligen används lämpar sig inte för växtligheten på kalott-

berg. Kalleinen (2013) använder också beteckningen hällmarksskogar om områdets ber-

giga och karga tvinskogar. De kan jämföras med karga moar, lavar dominerar med in-

slag av något ris. Den i sig torftiga floran i hällmarkstallskogen omfattar emellertid även 

arter från fuktiga växtplatser och även våtmarksarter eftersom det i vattenhållande berg-

skrevor, sprickor, väggar och sänkor uppstår många slags småskaliga biotoper. Häll-

markskogarna i Reväsvaara-Kiimavaara-området ligger i sin helhet under kalotten, på 

den spolade zonen. På höjdområdena finns det också omfattande klapperstensfält. 

Nedanför den spolade zonen kan den vanliga skogstypsindelningen användas. På höj-

dernas nedre sluttningar förekommer också moskogar (speciellt torr mo) samt några 

små lundförekomster inom projektområdet. Skogarna brukas och har en varierande ål-

dersstruktur. 

Den största delen av områdets våtmarker är i naturtillstånd. Mossarna på höjderna i Re-

väs- och Kiimavara-området är karga och får sitt vatten från regn och snösmältning. De 

högsta mossarna är lågstarrmossar som domineras av tuvsäv Trichophorum cespitosa), 

tuvull (Eriophorum vaginatum) och trådstarr (Carex lasiocarpa). Släntmyrarna mellan 

höjderna är starrkärr, tallkärr och små dymossar. I projektområdets norra halva före-

kommer också några karga källor. 

Områdets växtlighet blir mera frodig och antalet arter ökar mot öster. Till floran hör 

växter som har medelhöga krav på näring som snip (Trichophorum alpinum) och 

dvärglummer (Selaginella selaginoides). Myrarna i projektområdets östra kant är 
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ganska blöta blandtyper av lågstarrmosse och starr-fattigkärr, dymosse och starrkärr. 

Kring Kiimaoja som får sin början i en sänka mellan Reväsvaara och Kiimavaara kan 

också gräsull observeras (Eriophorun latifolium). 

Värdefulla naturtyper 

Värdefulla och beaktansvärda naturtyper inom Reväsvaara-Kiimavaara-området anges 

på kartan i figur 4-68. 

Bergsryggarna domineras av naturtypen hällmarkstallskogar. Norra Finlands hällmarks-

tallskogar är en nära hotad naturtyp (NT, Near Threatened, ej hotad). Inom projektom-

rådet sänks hällmarkstallskogarnas värde av en kraftig överbetning av lavarna. Från 

skogsbrukets och skogslagens synvinkel är hällmarkstallskogarna underproduktiva 

tvinmarker. Bestånden har emellertid alltför stor areal för att utgöra objekt för skogsla-

gen. 

Inom projektområdet finns en hotad naturtyp, en torr lund av lingon-stenbärstyp. I norra 

Finland hör torra, näringsrika eller näringsbegränsade lundar till klass VU det vill säga 

hotade (Vulnerable). Ajonkenttäs torra lund ligger på den östra kanten av Kiimavaara på 

den sydöstra delen av projektområdet. Lunden är den mest intressanta och mångsidiga 

lokalen inom projektområdet när det gäller växtlighet. I det rikliga riset växer bl.a. sten-

bär (Rubus saxatilis), midsommarblomster (Geranium sylvaticum), fridlyst nattviol 

(Platanthera bifolia) samt fläcknycklar (Dactylorhiza maculata) och skogsnycklar (D. 

fuchsii). 

Mellan Reväsvaara och Kiimavaara går en strandängsliknande bäckdal i naturtillstånd 

dit vattnet från höjderna rinner. Detta område runt Kiimaoja utgör den värdefullaste 

myrnaturen i området. Kiimaojas fåra är krokig och fårans läge är inte konstant. I bäck-

ens närhet finns strandängar, flarkgölar, blåtåtelängar (Molinia caerulea) samt en- och 

brakvedsbuskage (Juniperus communis, Rhamnus frangula) och rikkärr. På området 

växer också den hotade dubbelnyckeln (Dactylorhiza traunsteineri). 

I projektområdets norra del hittades vid terrängundersökningar tre karga källor. Nedan-

för projektområdets källor och droppytor samt i slänternas nedre delar finns ställvis 

också medelnäringsrika lundar. Deras typarter är torta (Cicerbita alpina) och majbräken 

(Athyrium filix-femina). Källornas näromgivningar, lundarna samt de vattengropar med 

omgivningar som observerats på området faller också eventuellt under skogslagen. 

Det är förbjudet att förändra eller äventyra källor i naturtillstånd (vattenlagen 

25.5.2011/587). Övriga ovan nämnda värdefulla naturtyper är betydelsefulla för natu-

rens mångfald inom projektområdet och de ska beaktas vid planering av markanvänd-

ningen. 
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Figur 4-68. Objekt inom skyddsområdet som ska skyddas och beaktas på grund av sin 
växtlighet och flora.  

Flora och förekomst av växtarter som ska beaktas 

Växtarterna på de platser i Reväsvaara där vindkraftverk planeras utreddes i en invente-

ring 2013 (Kalleinen 2013). Samtidigt kontrollerades också floran längs sträckningsal-

ternativen (VE-B och VE-C) för kraftledningen. Sammanlagt observerades förekomst 

av cirka etthundra växtarter på kraftverksplatserna. Arterna var huvudsakligen typiska 

moskogsarter. I inventeringen hittades inga förekomster av hotade eller annars viktiga 

växtarter. Annorstädes på projektområdet observerades en förekomst av fridlyst nattviol 

(Platanthera bifolia) och en förekomst av hotad (VU) dubbelnyckel (Dactylorhiza 

traunsteineri). Nära hotade växtlokaler anges på kartan i figur 4-68. 

Det naturliga fortbeståndet i Finland är äventyrat för de hotade arterna. I planeringen av 

markanvändning bör man eftersträva att bevara lokalerna som en del av naturens mång-
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fald. Det är i lag förbjudet att plocka eller förstöra fridlysta växter eller deras delar. 

NTM-centralen kan bevilja tillstånd att frångå fridlysningsreglerna om artens skydds-

nivå bibehålls på en gynnsam nivå. I tabell 4-16 har samlats observationer av de växtar-

ter inom projektområdet vars skydd måste beaktas eller som är regionalt sällsynta. 

 

Tabell 4-16. Förekomster av hotade, fridlysta och sällsynta växtarter inom projektområdet. De 
viktigaste förekomsterna visas i fetstil. 

Art   Skyddsstatus Observationer 

guckusko Cypripedium calceolus VU (sårbar) Observationer längs Kiimaoja, den senaste 
1992. Hittades ej 2013, bedömdes ha försvunnit 
som en följd av avverkningar och dikning. Tidi-
gare 63 observationer i Ylitornio. 

dubbelnyckel Dactylorhiza traunsteineri VU (sårbar) Intill Kiimaoja vid Uksperi Tidigare 4 obser-
vationer i Ylitornio. 

stensöta Polypodium vulgare  -  5 observationer. Sällsynt i Nordbottens växt-
värld, annars vanlig i hela landet. Tidigare 6 
observationer från Ylitornio. 

klockpyrola Pyrola media  -  2 observationer - torr lund vid Ajokenttä, 
tortalunden på Kiimavaaras östsluttning. Tidi-
gare 14 observationer från Ylitornio. 

lundarv Stellaria nemorum  -  1 observation - tortalund på Reväsvaaras syd-
ostsluttning. Inga tidigare observationer från 
Ylitornio. 

mattfibbla Pilosella peletariana  -  Kiimavaaras sydostsluttning, Ajonkenttä Inga 
tidigare uppgifter från hela landskapet. Känd 
från Sverige på samma höjd.  

plattlummer Diphasiastrum complanatum 
ssp. montellii 

 -  1 ny observation från området.  Tidigare 1 ob-
servation från Ylitornio. Nordlig underart till 
plattlummer. 

torta Cicerbita alpina  -  I tre lundar vid foten av sluttningar. Tidigare 1 
observation från Ylitornio. 

ärenpris Veronica officinalis  -  Observationer från tre lokaler. Invasiv art. Tidi-
gare 2 observationer från Ylitornio, bland de 
nordligaste i landet. 

nattviol Platanthera bifolia fridlyst 
(hela landet)  

1 förekomst - torr lund vid Kiimavaara. Tidi-
gare cirka 16 observationer från Ylitornio.  

4.13.3 Bedömning av konsekvenser 

4.13.3.1 Konsekvenser för växtlighet 

Konsekvenserna av byggande är störst på områden i naturtillstånd. I produktionsskogar 

påverkar avverkningar och gallringar växtligheten i varje fall. Även på dikade myrar har 

dikningarna redan förändrat myrarnas naturtillstånd och därigenom växtligheten.  

Byggande medför konsekvenser för växtligheten när träd avverkas och marken bereds 

vid platserna för vindkraftverk, servicevägar och kablar samt elanslutningen. Växtlig-

heten på dessa platser försvinner eller förändras. Byggandet av vägar dämmer för sin del 

upp ytvatten vilket kan medföra lokala förändringar i växtligheten. I myrområden kan 
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vägkantsdiken påverka vattenbalansen i myren. I ett större perspektiv medför nybygg-

nation att skogsområden splittras. 

Växtligheten kan skadas också utanför de egentliga byggområdena på grund av arbets-

maskinernas rörelser. På andra områden än där det byggs är dock påverkan tillfällig och 

växtligheten återgår så småningom naturligt. Byggandet kan dessutom också ha indi-

rekta konsekvenser för växtligheten i omkringliggande områden på grund av ökad kant-

effekt. När växtplatsen blir öppnare gynnas s.k. pionjärarter det vill säga de första arter-

na i växtlighetens utvecklingsfaser. Till exempel längs vägarna skulle växtligheten 

övergå från skogsväxter till växter från öppna områden. Som en följd av förändringarna 

i växtligheten skulle byggandet kunna innebära indirekta konsekvenser för andra arter 

av organismer. 

Bygg- och monteringsområdet för ett vindkraftverk är totalt cirka 0,2 hektar stort. Trä-

den avlägsnas på en areal av cirka 0,3–0,5 hektar runt byggplatserna. I projektalternativ 

VE1 skulle det byggas 15 kraftverk så den sammanlagda arealen för deras bygg- och 

monteringsområden skulle vara 3 hektar. Träden skulle avverkas på en areal av 7,5 hek-

tar. I alternativ VE2 skulle det byggas 10 kraftverk så bygg- och monteringsplatserna 

skulle ha en areal av 2 hektar och träd skulle avverkas på en areal av 5 hektar. 

Vid byggandet av vägar söker man utnyttja befintliga vägsträckningar. I projektalterna-

tiv VE1 skulle det byggas cirka 13 kilometer och i alternativ VE2 cirka 4 kilometer helt 

ny väg på området. Vägens minimibredd är fem meter och kanternas bredd är en meter, 

i kurvor är vägen bredare. När träden röjs från vägområdet på en bredd av 15–20 meter 

skulle vägarna kräva en areal av cirka 19,5–26 hektar (VE1) och cirka 6–8 hektar 

(VE2).  

Reväsvaaras och Kiimavaaras bergsryggar domineras av karga och bergiga tallskogar. 

Den nära hotade (NT) naturtypen hällmarkstallskog är betydelsefull för naturens mång-

fald. Naturtypens betydelse ökar av att den är en ursprunglig och särpräglad naturtyp för 

projektområdet. En del av kraftverksplatserna i projektalternativen (VE1: kraftverken 1, 

11, 12, 13; VE2: kraftverk 1) är lokaliserade helt eller delvis i naturtypen hällmarkstall-

skogar. På hällmarkstallskogarnas område har det också planerats väg- och kabelsträck-

ningar. Naturtypen hällmarkstallskogar förekommer i så stor omfattning på Reväsvaaras 

och Kiimavaaras bergsryggar att det i praktiken inte är möjligt att undvika den. Man har 

sökt minimera konsekvenserna för naturtypen genom lokalisering av konstruktioner, 

bland annat genom att flytta flera kraftverksplatser som anges i MKB-programmet 

längre ned, till vanliga torra moar. 

Förändring av källor som skyddas av 2 kap 11 § i vattenlagen kräver tillstånd. Närom-

givningarna till källor är för sin del betydelsefulla för mångfalden (10 § i skogslagen). 

Inga konstruktioner har lokaliserats vid de källor som observerats i projektområdets 

norra halva. Den närmaste konstruktionen är väg- och kabelsträckningen till kraftverk 1 

(VE1 och VE2) som går på cirka 100 meters avstånd från källan. På grund av det långa 

avståndet bedöms inte den källan eller andra källor eller deras näromgivningar påverkas 

i något av projektalternativen. 

I närheten av de sänkgropar som är betydelsefulla för naturens mångfald (10 § i skogs-

lagen) har det inte lokaliserats några konstruktioner i något av alternativen. Den närm-

aste konstruktionen är den nordligaste kraftverksplatsen 1 (VE1 och VE2) samt väg- 

och kabelsträckningen till den som är belägna på cirka 100 meters avstånd från sänk-

gropen. På grund av det långa avståndet påverkas inte näromgivningen till de sänkgro-

par som lokaliserats på projektområdet. 
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På projektområdet har förekomst av två nära hotade växtarter observerats. I den närm-

aste omgivningen till växtplatsen för den hotade dubbelnyckeln i Kiimaojas bäckdal har 

det inte lokaliserats några konstruktioner i något av projektalternativen. Kraftverks-

plats1 i alternativ VE1 är lokaliserad i näromgivningen till växtplatsen (Ajonkentän 

lehto) för den fridlysta nattviolen. Väg- och kabelförbindelsen till kraftverket har dragits 

cirka 100 meter ifrån nattviolförekomsten, och den bedöms inte påverkas. Ajokenttäs 

torra lund är i sig ett objekt som är viktigt för naturens mångfald (sårbar VU naturtyp, 

skogshöjdsobjekt, mångsidig vegetation). Kraftverksplats 15 samt sträckningen för väg- 

och kabelförbindelsen till den är lokaliserade i lundens omedelbara närhet, så den värde-

fulla lokalen bör beaktas under byggarbetet. 

De medelnäringsrika fläckar av tortalundar som finns på projektområdet är viktiga för 

mångfalden (eventuellt ett objekt enligt 10 § i skogslagen, flora som avviker från om-

givningen). Av lundarna är tre belägna på projektområdets östra gräns och inga kon-

struktioner har lokaliserats i deras närhet i något av projektalternativen. Den fjärde lund-

fläcken är belägen cirka 100 meter från kraftverksplats 9 (VE1, VE2) och även i närhet-

en av transformatorstationsalternativ VE-A, så dess position bör beaktas under byggti-

den. Den befintliga vägen till kraftverksplats 9 går genom lunden och den bedöms inte 

påverka lundens vattenbalans. 

Projektområdets våtmarker är huvudsakligen i naturtillstånd. På bergsryggarna finns 

små fattigkärr, släntmyrarna mellan höjderna är starrkärr, tallkärr och små dymossar. 

Den värdefullaste myrnaturen i området är Kiimaojas strandängsliknande bäckdal.  

Inget byggande är lokaliserat direkt på våtmarkerna. En del vägsträckningar går nära 

myrområden i naturtillstånd. Etableringen kan påverka myrvegetationen, om bygget 

sträcker sig till myrens kant eller om det till exempel grävs ett dike i kanten av bygg- el-

ler monteringsområdet. 

4.13.4 Jämförelse av alternativen 

Sammantaget är VE2 det bättre etableringsalternativet ur växtlighetens synvinkel, ef-

tersom det på grund av färre vindkraftverk också skulle byggas färre väg- och kabel-

stråk i detta alternativ. Detta skulle minska växtlighetsförändringarna och splittringen av 

skogar i området. Dessutom skulle Kiimavaaras bergsrygg med sina hällmarksskogar 

förbli helt orörd i projektalternativ VE2. Konstruktionerna är för naturvärdenas del dock 

lokaliserade på ett hållbart sätt även i projektalternativ VE1. Även enligt den som gjort 

naturinventeringen kan projektet genomföras ur naturvärdenas synvinkel och inget av 

projektalternativen innebär oskälig olägenhet för naturen (Kalleinen 2014). 

Sträckningsalternativen VE-A, VE-B och VE-C för elanslutningen kartlades i naturin-

venteringen. Sträckningsalternativen går i huvudsak på avverkade eller dikade områden, 

alternativ VE-A går delvis i närheten av Kiimaojas bäckdal. Alternativ VE-C går delvis 

genom ett myrområde i naturtillstånd. 

För växtligheten är det bästa alternativet för elanslutning VE-D eftersom den går längs 

ett på området befintligt ledningstråk. De övriga elanslutningsalternativen kräver röj-

ning av en ledningsgata. Byggande på myrar i naturtillstånd bör undvikas. Alla presen-

terade alternativ för ledningens sträckning har dock valts så att det inte finns några be-

tydande naturvärden på deras områden.  
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4.13.4.1 Osäkerheter i beskrivningen 

I naturinventeringen inventerades de värdefulla naturobjekten på hela det vidsträckta 

projektområdet. Inventeringen gjordes dock noggrannare på  kraftverksplatserna i den 

dåvarande planeringsfasen, där de inventerades och beskrevs inom en radie på 200 me-

ter. Efter att naturinventeringen har gjorts har vindkraftverk flyttats. Alla ändringar och 

placeringar av konstruktioner har gjorts med hänsyn tagen till naturinventeringens upp-

gifter om värdefulla naturobjekt. När det gäller kraftverksplatser så har de flyttats som 

mest 200 meter, så i MKB-dokumentet angivna kraftverksplatser ligger fortfarande 

inom de mest noggrant beskrivna områdena. En del av de nya kraftverksplatserna ligger 

dock nu på kanten till de ursprungliga inventeringsområdena (VE1 och VE2: vindkraft-

verken 1, 3, 6, 8; VE1: vindkraftverk 15). 

För att precisera växtlighetsuppgifterna och som stöd för bedömning av konsekvenser 

bads om ett utlåtande från den som gjort naturinventeringen och som känner projektom-

rådets växtlighet bäst. Utlåtandet (Kalleinen 2014) har beaktats i denna konsekvensbe-

skrivning. 

När naturinventeringen gjordes fanns inte tillgång till planer för sträckningen av de ser-

vicevägar och kablar som förenar kraftverken. Dessutom har ett alternativ för transfor-

matorstationen lagts till i planen. Även i planeringen av dessa har naturinventeringen 

uppgifter om värdefulla naturobjekt beaktats. För att säkerställa uppgifterna har den som 

utfört naturinventeringen framfört sin syn också på lokaliseringen av dessa konstrukt-

ioner (Kalleinen 2014). 

Det måste också betraktas som en osäkerhetsfaktor att naturinventeringarna och i detta 

MKB-dokument presenterade konsekvensbeskrivning har gjorts av olika personer. Den 

naturutredning som utgör grund för konsekvensbeskrivningen är dock grundlig. Som 

stöd för beskrivningen har också funnits synpukter på den senaste projektplanen från 

den som gjort naturinventeringen (Kalleinen 2014). 

4.13.4.2 Minskning av konsekvenser 

Projektets konsekvenser för naturen har man sökt förebygga och lindra så bra som möj-

ligt genom att redan i förväg utnyttja resultaten och rekommendationerna i den naturin-

ventering som gjorts på området (Kalleinen 2013) för lokalisering av konstruktioner. 

För att bevara naturtypen hällmarkstallskogar som dominerar Reväsvaaras bergsrygg 

flyttades sex kraftverksplatser från hällmarkstallskogen i projektets preliminära plane-

ring till vanlig torr mo. Bland annat togs en kraftverksplats på Kiimavaaras bergsrygg 

bort helt och två andra flyttades längre ned. När det gäller elanslutningen så kortades 

sträckningen VE-B i den östra delen och en planerad plats för transformatorstationen 

slopades.  Därigenom undveks behovet av att korsa myrområdet (Kiimaojas bäckdal) 

som är i naturtillstånd. 

För att minska och begränsa konsekvenserna för naturen i byggskedet bör förflyttning 

koncentreras till de områden som kommer att förändras. Dessutom måste man säker-

ställa att positionen för de värdefulla objekten i närområdet är känd så att man kan und-

vika dem. Objekt som kräver särskild uppmärksamhet är bland annat Ajokenttäs torra 

lund som är belägen i omedelbar närhet till kraftverksplats 15 (VE1). 

I den fortsatta planeringen av det alternativ för elanslutning som väljs måste natursyn-

vinkeln beaktas och placeringen av eventuella luftledningsstolpar planeras med tanke på 

naturen. 
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4.14 Fågelliv 

 

4.14.1 Påverkansmekanismer och metodbeskrivningar 

4.14.1.1 Påverkansmekanismer 

Vindkraftsparkens konsekvenser för fågellivet kan grovt delas in i direkta konsekvenser, 

det vill säga kollisioner, och indirekta konsekvenser, det vill säga konsekvenser av för-

ändringar i livsmiljön samt störnings- och hinderpåverkan (figur 4-69). 

 

Bild 4-69. Generaliserat schema över vindkraftsproduktionsområdens konsekvenser för 
fågellivet. 

 

Med kollisionsdödlighet avses antalet döda fåglar antingen för ett enstaka kraftverk eller 

en vindpark per år eller per producerad enhet el per år. I allmänhet utgörs den mest be-

tydande konsekvensen av vindkraftverk för fågellivet av kollisioner, eftersom de har en 

direkt effekt på de fågelpopulationer som flyttar genom eller häckar i området. 

• Projektets konsekvenser för fågellivet bedöms vara små. 
• I allmänhet är de viktigaste konsekvenserna för fågellivet de kollisioner som 

kraftverken orsakar. Individantalet för arter som flyttar genom projektområdet 
och är känsliga för kollisioner konstaterades dock vara litet. 

• Av konsekvenserna för häckande arter är förändringarna av livsmiljön och 
störningarna under byggande och drift de viktigaste. Konsekvenserna be-
döms dock vara av liten betydelse vikt eftersom antalet par av skyddsvärda 
arter inom projektområdet är litet och de inte är viktiga för arternas skydds-
nivå. Det finns inte heller några potentiella biotoper för skyddsvärda arter i 
kraftverksplatsernas omedelbara närhet. 
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Av de indirekta konsekvenserna kan förändringar av häckningsbiotopen på grund av 

markanvändningen minska förekomsten av några arter på området. Speciellt rovfåglar 

och skogshönsfåglar som föredrar sammanhängande skogsområden och som förekom-

mer året runt på området kan lida av livsmiljöns uppsplittring. Även den störande effek-

ten av byggarbetet, den ökade mänskliga aktiviteten under driftstiden och bullret från 

kraftverken kan, beroende på art, sträcka sig flera kilometer från kraftverken. 

4.14.1.2 Bedömningsmetoder 

I Finland har vindparker varit i drift bara under en kort tid, så det finns knappt någon 

forskningsinformation om deras eventuella konsekvenser för fågellivet. Därför har 

vindkraftsprojektets direkta och indirekta konsekvenser för fågellivet beskrivits som ex-

pertarbete av biologer och specialister baserat på fältinventeringar och befintliga uppgif-

ter (tidigare inventeringar och undersökningar, uppgifter från registret över hotade arter, 

kartmaterial, flygfoto). 

Konsekvenserna för fågellivet har beskrivits med hänsyn tagen till det skyddsvärde som 

de påverkade arterna har och arternas känslighet för olika påverkansmekanismer samt 

hur stor den olägenhet som verksamheten ger upphov till är. Dessutom har det granskats 

hur biotoper som är viktiga för fågellivet och djurlivet är lokaliserade i förhållande till 

de planerade kraftverksplatserna och andra konstruktioner. Tyngdpunkten i beskriv-

ningen ligger på skyddsvärda arter som är kända för att vara känsliga för vindkraftens 

påverkan. 

I beskrivningen av kollisionspåverkan har vindkraftsparkens lokalisering i förhållande 

till flyttstråken för arter som är känsliga för kollisioner (rovfåglar, gäss, svan, trana) stu-

derats. 

I bedömningen beaktas också den inverkan som de flyghinderljus som installeras på 

vindkraftverken har på fågellivet. 

På området gjorde inventeringar av flytt- och häckfåglar (Karlin 2013a och 2013b). 

Dessutom gjorde en särskild utredning om förekomsten på projektområdet av en särskilt 

skyddsvärd art som häckar i närområdet (Karlin 2014). Uppgifterna om arten är konfi-

dentiella. Fågelinventeringarna gjordes av Olli-Pekka Karlin och genomförandet av dem 

beskrivs i följande stycken. 

Konsekvenserna för fågellivet har beskrivits av en erfaren specialist inriktad på fåglar. 

Inventering av häckande fågelarter 

Avsikten med inventeringen av häckande fågel var speciellt att klargöra förekomsten 

inom området av arter som är hotade, nära hotade eller nämns i fågeldirektivets (Rådets 

direktiv 79/409/EEG) bilaga I eller är annars skyddsvärda eller är kända för att vara 

känsliga för vindkraftens påverkan (Rassi ym. 2010). 

Inventeringen av häckande fågel på projektområdet genomfördes under våren och som-

maren 2013. Inventeringen av häckande fågel bestod av två linjetaxeringar på sluttning-

arna samt av punkttaxeringar på 20 möjliga alternativ för placering av vindkraftverk. 

Linjetaxeringarna genomfördes enligt Koskimies & Väisänens (1988) anvisning. Lin-

jernas sammanlagda längd var 12 kilometer. Linjetaxeringarnas täckningsprocent blev 

58 % av den riktgivande rekommendationen (Rajasärkkä ym. 2012). För att få tillförlit-

liga resultat gjordes också punkttaxeringar. Punkttaxeringen gjordes inom en cirkel med 

diametern 400 meter med den planerade kraftverksplatsen i centrum. 
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Utöver linje- och punkttaxeringarna observerades dagrovfåglar på projektområdet i 

samband med andra naturkartläggningar.  

I samband med kartläggningarna försökte man också att identifiera de biotoper i natur-

tillstånd där fågellivets värden kunde vara betydande såväl i närheten av de planerade 

kraftverksplatserna som på andra platser i inventeringsområdet med närområde (biotop-

granskning). 

Inventering av flyttfåglar 

Inom området räknades flyttfåglar under våren 2013 (observationsdagar 26.–28.4. ja 4.–

5.5., sammanlagt 32 timmar) och på hösten (observationsdagar 28.–29.8., 9.–11.9., 

16.9., 22.9., 24.9., 2.10., 6.10., 23.10. och 24.10., sammanlagt 81,5 timmar). Dagarna 

för att följa vårflytten blev färre på grund av dåliga väderförhållanden. Utöver fåglar 

som flyttade genom projektområdet följdes också flytten längs Torne älv. Åkerområden 

öster om området är speciellt under våren potentiella rastområden för flyttfåglar, så även 

de kontrollerades under våren. 

I flyttinventeringen utreddes antal, arter, flyttriktning och flyghöjd för de fåglar som 

flyttade genom området. Alla fåglar som flög över utredningsområdet noterades, men 

särskild uppmärksamhet fästes på flytten för stora och medelstora arter som sångsvan, 

gäss, rovfåglar, trana och vadare. Observationsdagar och -tider försökte man lägga så att 

de passade de granskade arternas flytt bäst. För observerade fåglar noterades förutom art 

och antal också uppgifter om observationstid, överflygningssida, uppskattat avstånd från 

observationsplatsen, flyghöjd och flygriktning. Även tydliga ändringar i observerad 

flygriktning och -höjd noterades. Dessutom noterades vindriktning och -styrka för att 

kunna bedöma deras inverkan på flyttstråken. 

Inventering av ugglor 

2013 och 2014 var dåliga häckningsår för ugglor i trakten på grund av dålig födotill-

gång. Av denna orsak genomfördes inventeringen av ugglor separat under våren 2015.  

Inventeringen av ugglor genomfördes under två nätter under deras parningstid (13 feb-

ruari oh 3 mars 2013) av en inventerare. Som inventeringsmetod användes nattlyssning-

smetoden för ugglor (s.k. point stop method) (Lundberg 1978, Korpimäki 1980, 

Korpimäki 1984),där man vid bilkörning längs områdets skogsvägar stannar för att lyssa 

efter spelande ugglor under 3–5 minuter med cirka 500 meters intervall. Dessutom fot-

vandring längs skoterspår. Besöken gjordes mellan kl. 19 och 01 då ugglornas spel i 

allmänhet är som mest aktivt. Vädret var under båda tillfällena gynnsamt, det vill säga 

varmt och med svag eller ingen vind.  

Projektområdet med näromgivningar kunde inventeras väl från vägar och skoterspår. 

Under goda förhållanden kan ugglornas läten höras upp till 1,5–2 kilometer. Därigenom 

hamnade bara omgivningarna till två kraftverk i projektområdets mest västliga och syd-

västliga område utanför det område som inventerades genom lyssning. Dessa kraft-

verksplatser är belägna på hygge eller trädlös bergrygg. 

Bestånden av uggla på området var ovanligt stora (Tapio, T. personligt uppgift). Däri-

genom kan inventeringens resultat anses vara tillförlitliga och de gav en god bild av pro-

jektområdets betydelse för ugglor. 
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Särskilt skyddsvärd art 

Under fågelinventeringen 2013 observerades en hotad, särskilt skyddsvärd art. Huruvida 

paret som häckar i närområdet uppträder inom projektområdet utreddes under fem dagar 

i slutet av mars 2014. Övervakningen har dokumenterats i en separat rapport som endast 

är för myndighetsbruk (Karlin 2014). 

4.14.2 Nuläge 

För fågellivets del baseras uppgifterna på de fågelinventeringar som gjorts inom pro-

jektområdet 2013 (Karlin 2013a, 2013b).  

Häckande fågel 

Det fågelbestånd som häckar inom projektområdet avviker inte artmässigt från andra 

motsvarande biotoper i Ylitornio. I fågelinventeringen sommaren 2013 återfanns 41 få-

gelarter inom området, av dessa var 35 häckande. De vanligaste häckfåglarna på höjd-

området i Reväsvaara är rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus)(ansvarsart), bergfink 

(Fringilla montifringilla) och trädpiplärka (Anthus trivialis). Även korsnäbbar (Loxia 

sp.) förekommer allmänt på höjdområdet. Betraktat över hela projektområdet var de tre 

vanligaste fågelarterna rödstjärt, lövsångare (Phylloscopus trochilus) och trädpiplärka. 

På projektområdet eller dess omedelbara närhet hittades 2013 inga tecken på häckande 

rovfåglar, områdets gamla duvhöksbo (Accipiter gentilis) var tomt. Enstaka observat-

ioner av rovfåglar gjordes dock (sparvhök Accipiter nisus, tornfalk Falco tinnunculus, 

bivråk Pernis apivorus, ormvråk Buteo buteo). Inventeringar av ugglor genomfördes 

inte 2013 eftersom det på grund av lågt sorkbestånd bara gjorts någon enstaka observat-

ion av ugglors parningslek i hela Lappland. Inventeringen av ugglor gjorde våren 2015 

och uppgifterna rapporteras i detta MKB-dokument. Inom projektområdet observerades 

dock en häckande hökuggla (Surnia ulula) vars häckning misslyckades. Under vårens 

fältundersökning på området observerades två spelande orrtuppar (Tetrao tetrix). 

I tabell 4-17 har de skyddsvärda fågelarter som observerats under utredningarna 2013 

samlats. Inom projektområdet observerades inga häckande hotade arter, men två sårbara 

(VU) och två nära hotade (NT) arter observerades dock. På området observerades dessu-

tom arter enligt fågeldirektivet och ansvarsarter. De sistnämnda är arter för vilkas beva-

rande Finland kan anses ha ett betydande internationellt ansvar. Antalet häckande par på 

projektområdet är inte betydande med tanke på artens skyddsnivå för någon art. 
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Tabell 4-17. Inom projektområdet observerade hotade och missgynnade fågelarter som tolkats 
som häckande, arter enligt bilaga 1 till fågeldirektivet och Finlands internationella ansvarsarter 
(inom parentes Finlands procentandel av beståndet i Europa). (Karlin 2013b) 

Art Hotstatus 
Fågeldirektivet 
bilaga 1 

Ansvarsart 

I (15-30%) II (30-45 %) III (> 45 %) 

hökuggla Surnia ulula 

 

X 

   större korsnäbb Loxia pytyopsittacus 

  

X 

  rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 

  

X 

  grönbena Tringa glareola 

 

X 

 

X 

 bivråk Pernis apivorus  (revir) VU X 

   tjäder Tetrao urogallus NT X X 

  tretåig hack-
spett Picoides tridactylus 

 

X X 

  järpe Tetrastes bonasia 

 

X 

   orre Tetrao tetrix NT X X 

  knipa Bucephala clangula 

    

X 

gluttsnäppa Tringa nebularia 

   

X 

 
 

Baserat på den biotopgranskning som gjordes i samband med inventeringen av häck-

ande fågel är de unga grandungarna på Reväsvaaras ost-nordostsluttningar potentiellt 

mera värdefulla fågelområden än resten av projektområdet. Objektens värde för fågelli-

vet är dock inte större än vanligt i trakten och inga kraftverk är lokaliserade till objek-

ten. 

Boet för den särskilt skyddsvärda fågelarten är beläget på mer än sex kilometers avstånd 

från det närmaste kraftverket som planeras vid Reväsvaara. Arten observerades en gång 

på projektområdet i samband med inventeringen av häckfågel och dessutom spelande på 

cirka fem kilometers avstånd från projektområdet i samband med flyttinventeringen.  

Storleken på artens revir varierar starkt mellan olika par. Enligt satellitövervakningen 

(konfidentiell, utförd av Karlin) är reviret cirka 100 km² stort på sommaren och under 

vintern rör sig arten över ett område av cirka 400 km². Baserat på en omfattande satelli-

tövervakningsundersökning i norra Sverige varierar revirets storlek i intervallet 60–605 

km² med medelvärdet 214 km
2
 (Hipkiss ym. 2013). Ovannämnda värden motsvarar en 

radie av 5–25 kilometer runt boet, så det är möjligt att projektområdet ingår i reviret för 

ifrågavarande par.  

Enligt Hipkiss m.fl. (2013) undersökning vistas arten hellre vid branter och bergstrakter 

än platt landskap. Vid branter är utsikten god (jakten tillgår så att fåglarna observerar på 

höga platser och attackerar därefter bytet) och det finns uppvindar som underlättar flyk-

ten. Dessutom favoriserar arten öppna platser som avverkade områden och bergsområ-

den. Därigenom är det möjligt att Reväsvaaras sluttningar och bergsrygg lockar parets 

individer. Å andra sidan gjordes bara en observation av arten under fågelinventeringarna 

från vår till höst. 

Arten kommer att följas med satellitsändare från våren 2015 och framåt. Resultaten av 

övervakningen redovisas i samband med projektets delgeneralplanläggning. 
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I den inventering av ugglor som genomfördes på området observerades inte någon spe-

lande uggla. I projektområdets näromgivningar, på bergssluttningarnas nedre delar och i 

dalar förekom rikligt med ugglor. På områdena öster om Reväsvaara och Kiimavaara 

hördes under det andra besöket sammanlagt 10 individer av uggla, 7 pärlugglor och 3 

hökugglor. Under det första besöket hördes bara en pärluggla som också hördes under 

det andra besöket. Detta trots att ugglorna hördes aktivt i Västra Lappland redan med 

början i januari (Tapio, T. 2015, personlig uppgift). Även under det andra besöket hör-

des samtidigt längre norrut i Ylitornio många spelande pärlugglor (Tapio, T. 2015, per-

sonlig uppgift).  

Flyttfåglar 

Torne älvdal väster om projektområdet är en faktor som tydligt styr fåglarnas flyttning. 

Älvdalen är dock inte någon nationellt betydelsefullt flyttstråk för någon art. Undantaget 

är svan där Tornedalen nämns som ett betydande stråk för höststräcket (BirdLife Suomi 

rf 2014). Trots sin närhet till älvdalen visade sig inte projektområdet vid Reväsvaara 

vara något betydande objekt vid flyttinventeringarna 2013. Såväl vår- som höstflytt-

ningen på projektområdet befanns vara anspråkslös och inga klara riktningar för fåglar-

nas flytt på projektområdet eller dess omedelbara närhet kunde observeras. Till exempel 

så sågs under en dags följning av vårflytten fler fåglar vid Torne älv än under hela 

granskningsperioden på Reväsvaara-området.  

Totalt observerades 771 fågelindivider på projektområdet under fem dagars följning vid 

vårflytten och 1 331 individer under tolv dagar under höstflytten (tabell 4-18). Majorite-

ten av de observerade arterna var sparvfåglar. Av fågelindividerna var 8,6 procent stora, 

kollisionskänsliga arter. Av de observerade fåglarna flyttade 15,2 procent på kollisions-

höjd genom projektområdet. Av dessa individer var bara 3,5 procent kollisionskänsliga, 

stora arter. 

Tabell 4-18. Fåglar observerade på projektområdet under inventeringen av vår- och höstflytt. 
(Karlin 2013a) 

 

Vårflytt Höstflytt 

Rovfåglar 12 7 

Gäss 10 12 

Tranor 45 28 

Sjöfåglar 17  

Vadare 2  

Sparvfåglar 685 1 284 

Totalt 771 1 331 

 

4.14.3 Bedömning av konsekvenser 

4.14.3.1 Konsekvenser för fågellivet 

För häckfåglarnas del bedöms projektets mest skadliga faktorer vara störningarna under 

etablerings- och driftsskedet samt de förändringar i livsmiljön som byggandet av kraft-

verksplatserna och vägsträckningarna innebär (framförallt splittring av sammanhäng-

ande skogar). Dessa effekter tillsammans eller var för sig har sannolikt effekten att förd-
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riva fåglar, omfattningen av detta varierar från art till art. Konsekvenserna bedöms dock 

vara av ganska liten betydelse eftersom antalet par av skyddsvärda arter inom projekt-

området är litet och de är inte viktiga för arternas skyddsnivå.  

De unga grandungarna på Reväsvaaras ost-nordostsluttningar är mera värdefulla fågel-

områden än resten av projektområdet. Inga kraftverk eller andra konstruktioner har dock 

lokaliserats till objekten. Därigenom skulle dessa lokaler inte utsättas för förändringar i 

livsmiljön, men störningarna under etablerings- och driftsskedet kan utsträckas till dem 

och arterna som häckar på lokalen. Konsekvenserna bedöms dock vara av liten bety-

delse. 

Baserat på den inventering av ugglor som gjorts finns ugglornas revir på höjdernas 

nedre sluttningar och i dalarna. Därigenom har inte kraftverk på bergsryggarna konse-

kvenser för ugglor som häckar på området. Projektområdet kan ingå i reviret för en i 

närområdet häckande art som kräver särskilt skydd. Eventuella konsekvenser består av 

en ökad kollisionsrisk med kraftverken när arten eventuellt jagar på det planerade pro-

jektområdet. Det är känt att arten undviker vindkraftsparker och andra områden med 

störningar, vilket minskar kollisionsrisken, men kan å andra sidan minska jaktområdet. 

På grund av det relativt stora avståndet bedöms konsekvenserna dock som små. På 

grund av avståndet når inte störningarna från projektets etablering och drift (bland annat 

buller och rotationsrörelse) till artens nuvarande kända boplats. Bedömningen preciseras 

eventuellt i delgeneralplanedokumenten som resultat av den inventering som börjar 

2015.  

Även för flyttfåglarna blir konsekvenserna mycket små, eftersom antalet fåglar som 

flyttar genom området är litet. Av de fåglar som observerades och flyttade genom pro-

jektområdet under flyttfågelinventeringen var bara en mycket liten del stora, kollisions-

känsliga arter. Torne älvdal väster om projektområdet är en regionalt viktig led som styr 

fåglarnas flyttning. Fåglarna följer den ganska noga och stiger inte gärna upp över de 

bergsryggar som höjer sig över älvdalen och övrig omgivning. 

Flyghinderljus som monteras på vindkraftverk och andra höga konstruktioner, som mas-

ter, har konstaterats locka framförallt nattflyttande fåglar. I undersökningar av masters 

flyghinderljus som gjorts i Nordamerika (bland annat Gehring et al. 2009, Patterson 

2012) har det konstaterats att blinkande ljus medför betydligt färre kollisioner än fast 

ljus. Gehring et al. (2009) observerade att skillnaden var nära tiofaldig. Å andra sidan 

observerades ingen betydande skillnad mellan blinkande ljus och konstant lysande ljus i 

en annan undersökning gällande flyghinderljus för vindkraftverk som också gjordes i 

Nordamerika (Kerlinger et al. 2010). Flyghinderljusen har konstaterats styra flyttfåglar 

mer vid havsbaserade vindparker än landbaserade (Hüppop et al. 2006). Om de flyghin-

derljus som monteras på kraftverken i vindkraftsparken vid Reväsvaara är blinkande, 

och individantalen för fåglarna som flyttar genom projektområdet inte är betydande, be-

döms att konsekvenserna av kraftverken och deras flyghinderljus för flyttande fåglar är 

små. 

4.14.3.2 Osäkerheter i beskrivningen 

Tillgängliga miljödata och konsekvensbedömningar är alltid förenade med antaganden 

och generaliseringar. Även tillgängliga tekniska uppgifter är ännu preliminära. Brister i 

data kan medföra osäkerhet och dålig noggrannhet i beskrivningsarbetet. Fältinvente-

ringområden har som regel undersökts heltäckande, men alla hotade arter som eventuellt 

förekommer på området har inte nödvändigtvis observerats, vilket kan ses som osäker-
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het i beskrivningen. Beskrivningen av konsekvenser för naturen är alltid förenad med 

onoggrannhet, eftersom de olika faktorerna i naturen bildar ett mångfacetterat nätverk 

där en förändring i en enskild faktor kan påverka annan natur. Ett bra exempel på detta 

är hur variationen i sorkpopulationerna påverkar bestånden av ugglor. De biologiska 

processerna är komplicerade och det är inte till alla delar möjligt att förutsäga dem. 

Även slumpen har en betydande inverkan för att till exempel lägga märke till förekoms-

ten av en enstaka art. De genomförda inventeringarna är dock relativt omfattande så den 

helhetsbild som de ger om områdets artbestånd och dess betydelse kan anses vara till-

räcklig för att bedöma projektets konsekvenser. 

4.14.3.3 Jämförelse av alternativen 

Eftersom konsekvenserna för fågellivet bedöms vara små, är bedömningen att det inte 

finns några betydelsefulla skillnader mellan alternativen. 

4.14.3.4 Minskning av konsekvenser  

Eftersom konsekvenserna för fågellivet bedöms vara små, anses det att åtgärder för att 

lindra konsekvenserna inte behövs. 

4.15 Annat djurliv 

 

4.15.1 Påverkansmekanismer och metodbeskrivningar 

4.15.1.1 Påverkansmekanismer 

De mest betydande konsekvenserna för djurlivet uppstår av de förändringar i livsmiljön 

som byggandet av vindkraftverken och vägarna till dem ger upphov till samt störningar-

na under projektets etablerings- och driftstid. Dessutom kan den ökade mänskliga akti-

viteten tillfälligt skrämma bort mera skygga arter från vindparkens närhet. Störningspå-

verkan på landdjur under vindparkens driftstid blir mindre än under byggtiden. 

Efter etableringen kan de röjda kraftverksplatserna, vägsträckningarna och kraftled-

ningsgator också ha positiva effekter för älgar. Den löv- och tallplantskog som uppstår 

är populära födosökningsområden för hjortdjur året runt. För smådäggdjur, som sorkar, 

erbjuder ledningsgatorna livsmiljöer som kan jämföras med skogsföryngringsytor. 

Till skillnad från andra däggdjur så innebär projektet också kollisionsrisk för fladder-

mössen. Dessutom kan fladdermössen få allvarliga skador, framförallt på lungorna, av 

den snabba tryckförändringen som bladen ger upphov till (Baerwald ym. 2008).  

• Inom projektområdet observerades inga förekomster av flygekorre eller åker-
groda eller potentiella biotoper för arterna. 

• Inte heller några särskilt viktiga biotoper för några andra däggdjur förekom-
mer. 

• Norr om projektområdet, möjligen delvis inom projektområdets avgränsning, 
finns jaktområden och förflytttningsrutter för nordisk fladdermus. Observerade 
individantal är små. På projektområdet observerades inga rast-, övervintrings- 
eller förökningsplatser för fladdermöss och projektet bedöms inte ha bety-
dande konsekvenser för fladdermöss. 
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4.15.1.2 Bedömningsmetoder 

För beskrivning av konsekvenser för djurlivet används de inventeringar som gjorts på 

projektområdet 2013 gällande flygekorre, fladdermöss och åkergroda och vars genom-

förandemetod beskrivs nedan. 

Projektets konsekvenser för såväl djurlivet allmänt som för hotade arter bedöms som 

expertbedömning med befintligt material som grund. I konsekvensbedömningen tas 

hänsyn till konsekvenser under såväl bygg- som driftsskedet. 

Konsekvenserna har beskrivits av en erfaren specialist med inriktning på konsekvenser 

för djurlivet. 

Flygekorre 

Förekomsten av flygekorre inom projektområdet utreddes under sommaren 2013 genom 

fältundersökningar (Kalleinen 2013). Inom området söktes särskilt efter habitat som 

lämpar sig för flygekorren men även förekomsten av flygekorrspillning vid basen av 

uppvuxna aspar. 

Fladdermöss 

Förekomsten av fladdermöss inom projektområdet utreddes under sommaren 2013 ge-

nom fältundersökningar med detektorer (Kalleinen 2013). Inventeringen gjordes i juli 

på olika sidor av den byggda kyrkbyn samt på skogsbilvägar, skjutbanan och stigar på 

Reväsvaara. I augusti inventerades dessutom Övertorneå fängelseområde eftersom flad-

dermössen antas vara särskilt beroende av byggd miljö i Finland. Handdetektor använ-

des under inventeringarna 4 juli, 24 augusti och 12 september. En passivdetektor var 

placerad på fängelseområdet på tre platser 16–28 augusti 2013, vid grusgropen på Kii-

mavaara 28 augusti till 1 september, vid vindskyddet på Reväsvaara 2–12 september, på 

området för kraftverk WTG-19 (väster om nuvarande kraftverk 1) 13–17 september och 

på grusgropen vid Reväsvaara 21 september till 6 oktober. Fladdermusinventeringens 

undersökningspunkter och rutter presenteras i figur 4-70.  

Åkergroda 

Förekomsten av åkergroda inom projektområdet utreddes under maj 2013 genom 

fältundersökningar (Kalleinen 2013). Eventuella lekande åkergrodor söktes i sankmar-

ker, kärr, vattengropar och bäckar nära vindkraftverken samt i diken till skogsbilvägarna 

i området. Alla lägen för vindkraftverk och alla för arten lämpliga platser i omedelbar 

närhet av sträckningar för elledningar besöktes. På vissa ställen undersöktes även ägg. 

4.15.2 Nuläge 

Flygekorre 

Flygekorren (Pteromys volans) som i Finland lever på den västra kanten av sitt utbred-

ningsområde hör till de arter som nämns i bilaga IV (a) till habitatdirektivet och för 

vilka det enligt 49 § i naturvårdslagen är förbjudet att förstöra och försämra platser i na-

turen där de förökar sig och rastar. Arten är fridlyst i vårt land med stöd av naturvårds-

lagen och bedömd som (Rassi m.fl. 2010) nära hotad (VU).  

Enligt dagens kunskap begränsas flygekorrens utbredningsområde i västra Finland till 

söder om Uleåborg och i östra Finland till söder om Kuusamo. Baserat på detta hamnar 
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Reväsvaara-området utanför utbredningsområdet för flygekorre. Från Övertorneå-

området finns inga tidigare observationer av flygekorre och inga tecken på artens före-

komst inom projektområdet sågs heller under den flygekorreinventering som gjordes 

inom området (Kalleinen 2013). Flygekorre och potentiella livsmiljöer för arten inven-

terades i månadsskiftet maj-juni 2013. Förekomsten av flygekorre inventerades genom 

spillningskartläggning. 

Fladdermöss 

De fladdermöss som förekommer i Finland hör till de arter i habitatdirektivets bilaga IV 

(a) vars föröknings- och rastplatser det är förbjudet att förstöra eller försämra enligt 49 § 

1. mom. naturvårdslagen. Finland har ratificerat EUROBATS-avtalet år 1999 enligt vil-

ket till exempel viktiga jaktområden för fladdermöss ska beaktas vid planering av mar-

kanvändning. 

Kunskapen om fladdermöss i Ylitornio-området är liten. Den enda tidigare fladdermus-

observationen i närområdet är från Portimojärvi på cirka 10 kilometers avstånd. (Suo-

men lepakkotieteellinen yhdistys 2014) 

På projektområdet genomfördes en inventering av fladdermöss 2013. De områden som 

kartlades i inventeringen inklusive metoder samt antal observationer visas i figur 4-70. I 

fladdermusinventeringen som genomfördes på projektområdet och i dess omgivningar 

konstaterades att Ylitornios fängelseområde sannolikt utgör ett yngel- och rastområde 

för nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii). I norra änden av Reväsvaara går sannolikt 

en förflyttningsrutt för fladdermössen till skjutbanans omgivning som fungerar som 

jaktplats för djuren. Förflyttningsrutten visas på bild 4-70. Förflyttningsrutten och jakt-

området hör i fladdermusvetenskapliga föreningens klassificering till klass två och de 

ska beaktas vid planering av markanvändning. Dessutom gjordes några fladdermusob-

servationer inne i projektområdet med tyngdpunkten mot förflyttningsrutten i områdets 

norra kant. (Kalleinen 2013) 
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Figur 4-70. Undersökta områden i fladdermusinventeringen och områden som är viktiga för 
fladdermöss. (Kalleinen 2013)  
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Andra däggdjur 

På projektområdet har inte fältundersökningar gjorts med avseende på andra djur. 

Ylitornio kommun hör när det gäller lokalisering i förhållande till renskötselområdet till 

områdets sydvästra gräns, laven i projektområdets hällmarksskogar är också i sin helhet 

överbetad. Älgar (Alces alces) förekommer året runt på området och Tornedalen ingår 

också i utbredningsområdet för rådjur (Capreolus capreolus). Vindkraftverkens lägen är 

dock belägna på de karga bergsryggarna så på dem finns inga viktiga livsmiljöer för äl-

gar eller rådjur. 

I Ylitornio-trakten förekommer alla våra stora rovdjur. Enligt Vilt- och fiskeriforsk-

ningsinstitutets rovdjursobservationsnätverk (RKTL 2014) har det inom området gjorts 

mest observationer av lo (Lynx lynx). Lodjursstammen ökar i landet och även lodjursob-

servationerna i Tornedalen har tydligt ökat under perioden 2000–2013. Lo hör till arter-

na i habitatdirektivets bilaga IV(a).  

När det gäller björn (Ursus arctos) och varg (Canis lupus) har det under de senaste åren 

gjorts färre observationer i Tornedalen än för lo, observationerna har hållit sig på en re-

lativt låg nivå under de senaste decennierna (RKTL 2014). Båda arterna hör till arterna i 

habitatdirektivets bilaga IV(a). Det görs klart färre observationer av järv (Gulo gulo), 

som hör till habitatdirektivets bilaga II, än av andra stora rovdjur. 

Inom projektområdet vid Reväsvaara finns varken sjöar, tjärnar eller älvar. Den enda 

bäcken inom projektområdet är början av den lilla Kiimaoja. Källflödena till Kiimaoja 

kan i princip utgöra livsmiljö för utter (Lutra lutra) som hör till habitatdirektivets bilaga 

IV. Det är också möjligt att det i den nedre delen av Kiimaoja kan finnas revir för uttrar. 

Det finns inga uppgifter om boplatser för arten inom området. Inom projektområdet kan 

det också finnas mård (Martes martes) som hör till arterna i habitatdirektivets bilaga II. 

Åkergroda 

Bestånden av åkergroda Rana arvalis antas påverkas negativt av mark- och vattenbygg-

nation, dikningar och därmed följande uttorkning av biotoper, försurningen av livsmil-

jön, ökningen av kemikalier i livsmiljön, klimatförändringen samt av ökad UV-strålning 

(Miljöministeriet 2010). I Finland är inte arten klassad som hotad men arten hör till ar-

terna i bilaga IV(a) till EU:s habitatdirektiv. Av denna orsak utreddes artens förekomst 

på projektområdet vid Reväsvaara (Kalleinen 2013). 

Inga tidigare observationer av åkergroda finns från Ylitornio, arten påträffades inte hel-

ler under inventeringen i Reväsvaara. Alla grodobservationer på området var vanliga 

grodor. Bland parningsljuden kunde inte åkergrodans bubblande urskiljas och i de ägg 

som undersöktes kunde inte några ägg från åkergroda hittas. (Kalleinen 2013) 

Det är osannolikt att åkergrodor skulle förekomma på de skogklädda höjderna i inlan-

det. Inom projektområdet förekommer arten inte på grund av brist på lämpliga miljöer. 

4.15.3 Bedömning av konsekvenser 

De planerade kraftverksplatserna är i huvudsak belägna på karga bergsryggar med få 

träd, där det inte finns lämpliga livsmiljöer för flygekorre eller åkergroda. Arterna har 

inte heller påträffats under de inventeringar som gjorts.  

Norr om projektområdet, möjligen också inom projektområdets avgränsning, finns jakt-

områden och förflytttningsrutter för nordisk fladdermus. De planerade kraftverksplat-
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serna är dock inte belägna inom dessa områden, och fladdermössen bedöms inte stiga 

ända upp till bladhöjden för kraftverkens på bergsryggarna, även om de skulle jaga på 

projektområdet. Dessutom är de observerade individantalen små. På projektområdet ob-

serverades inga rast-, övervintrings- eller förökningsplatser för fladdermöss. När det 

gäller fladdermusobservationer utanför projektområdet så konstaterades Ylitornios 

fängelseområde vara ett område som absolut bör bevaras för fladdermössens skull. 

Dessutom hör skjutbanan norr om Reväsvaara till fladdermössens jaktområde vilket 

måste beaktas vid planeringen av markanvändning. Inget av dessa områden påverkas av 

projektet. 

Konsekvenserna av projektets etablering sträcker sig inte till Kiimaoja, som är en lämp-

lig biotop för utter. Därför är bedömningen att det inte uppstår några konsekvenser för 

uttrars biotoper. Inte heller några centrala livsmiljöer för andra däggdjur bedöms finnas 

på projektområdet eller dess omedelbara närhet. 

Därigenom bedöms projektets konsekvenser för landdjur vara små. 

4.15.3.1 Jämförelse av alternativen 

Eftersom det inte finns några centrala livsmiljöer för landdjur på vindkraftverkens pla-

nerade lägen och konsekvenserna bedöms som små, är bedömningen att det inte finnas 

någon betydande skillnad mellan projektalternativen. 

4.15.3.2 Minskning av konsekvenser 

Eftersom konsekvenserna för djurlivet bedöms vara små, anses inte åtgärder för att 

lindra konsekvenserna nödvändiga. 

4.16 Naturskyddsområden och andra för sina naturvärden betydelsefulla objekt 

 

4.16.1 Påverkansmekanismer och metodbeskrivningar 

Det enda skyddsvärda området som sträcker sig till projektområdet är Natura-området 

Torne-Muonio älvs vattenområde. Övriga Natura-områden, naturskyddsområde och om-

råden ingående i program för naturskydd finns på över 2,4 kilometers avstånd från pro-

jektområdet. 

När det gäller Natura-området Torne-Muonio älvs vattenområde och Kainuunkylä öar 

som ligger åt samma håll hör mekanismer för eventuella konsekvenser på naturtyperna 

ihop med eventuella förändringar i avrinningsvattnets mängd och/eller kvalitet från pro-

jektområdet. När det gäller Kainuunkylä öar är en möjlig påverkansmekanism också 

eventuell kollisionspåverkan på de fågelarter som anges som skyddsgrund. Kollis-

ionspåverkan utreds också för andra viktiga fågelområden i projektområdets omgiv-

ningar. 

• För Torne-Muonio älvs vattenområde och Kainuunkylä öar gjordes bedöm-
ningar av behovet av Natura-utredningar. 

• Projektet bedöms inte vara förenat med konsekvenser som betydligt skulle 
försämra skyddsgrunderna för Natura-områdena. 

• Projektet medför inte heller konsekvenser för andra områden med skydds-
värd natur. 
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Konsekvenserna av vindparksprojektet vid Reväsvaara för objekt inom Natura 2000-

nätverket, naturskyddsområden i projektområdets närhet, objekt för naturskyddspro-

gram, värdefulla fågelområden (IBA-, FINIBA-, MAALI-objekt), värdefulla bergsom-

råden samt värdefulla vind- och strandsedimentområden på riksnivå har beskrivits som 

expertarbete baserat på befintligt material.  

För beskrivningen av konsekvenser har en erfaren arbetsgrupp svarat, bestående av bio-

loger och limnologer specialiserade på botanik och zoologi. 

4.16.2 Nuläge 

Natura-områden, naturskyddsområden och fågellokaler i närheten av projektområdet vid 

Reväsvaara visas i tabell 4-19 samt i figur 4-71.  

Det närmaste Natura-området är gränsälven cirka 1,4 kilometer väster om projektområ-

det (Torne-Muonio älvs vattenområde FI1301912, SE0820430, SCI). Natura-området 

täcker hela vattenområdet dit också projektområdet vid Reväsvaara hör. Natura-området 

Kainuunkylä öar (FI1202105, SCI/SPA) är beläget cirka 2,6 kilometer sydväst om pro-

jektområdet, vid Torneälvens fåra. 

Heinivuoma-Pietinvuomas Natura-område (FI1302103, SCI) finns 4,5 kilometer nord-

ost om projektområdet. Det närmaste naturskyddsområdet på privat mark finns cirka 2,4 

kilometer norr om projektområdet, det lilla Eholampi naturskyddsområde 

(YSA121537). 

I projektområdets näromgivningar finns inga internationellt eller nationellt viktiga få-

gelområden (IBA- och FINIBA-områden). Det närmaste av sådana objekt är Portimo-

järvi FINIBA-område 8,5 kilometer nordost om projektområdet. Portimojärvi hör också 

till MAALI-objekten, det vill säga till viktiga fågelområden på landskapsnivå. Tre andra 

MAALI-områden (Kannalanlahti, Taroniemi samt Purasenvaara åkrar och Närkki) lig-

ger närmare, Kannalanlahti är närmast på 4,5 kilometers avstånd från projektområdet 

(BirdLife Suomi rf 2014). Längs Torne älvs stränder och på öarna finns flera vårdbioto-

per, bland annat vida översvämningsängar och gamla betesmarker (Kalpio & Bergman 

1999). 

I närheten av projektområdet finns också två områden som klassats som värdefulla vind- 

och strandsedimentområden på riksnivå. Områdenas läge anges i figur 4-72. Huitaperi 

(TUU-13-152) cirka 500 meter söder om projektområdet har klassats i värdeklass 3 

(klassning 1–4) och Ainiovaara (TUU-13-153) cirka 800 meter nordväst om projektom-

rådet i klass 2. Båda objekten är också klassade som värdefulla bergsområden på riks-

nivå i inventeringen av Lapplands värdefulla bergsområden, som pågår som bäst (Hui-

taperi värde 2 på en skala 1–4), Ainiovaara värde 3). 
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Tabell 4-19. Närmaste Natura-områden, naturskyddsområden, objekt för skyddsprogram och 
Finlands viktiga fågelområden. 

Område Kod 
Avstånd 
(km) 

Riktning 
från projekt-
området 

Torne och Kalix älvsystem 
FI1301912 (SCI) 
(SE0820430, SCI) 

1,4  

(till älvfåran) 
W 

Heinivuoma-Pietinvuoma FI1302103 (SCI), (även SSO120517) 4,5 NE 

Kainuunkylä öar FI1202105 (SPA/SCI) 2,6 SW 

Eholampi naturskyddsområde YSA121537 2,4 N 

Holma naturskyddsområde YSA203760 5,5 SE 

Jyske naturskyddsområde YSA121440 6 S 

Kainuunkylä öar (Torneälven) LVO120287 2,5 S 

Pitkäjänkkä-Rytijänkkä SSO120516 5,6 SE 

Portimojärvi 920156 (FINIBA, MAALI) 8,5 NE 

Kannalanlahti 920320 (MAALI) 4,5 S 

Taroniemi 920321 (MAALI) 6,5 NW 

Purasenvaara åkrar och Närkki 920322 (MAALI) 7,2 NW 
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Figur 4-71. Projektområdets läge i förhållande till närområdets Natura-områden, 
naturskyddsområden, skyddsprogrammens objekt och Finlands viktiga fågelområden. 
(Miljöförvaltningen 2015a)  
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Figur 4-72. Värdefulla vind- och strandsedimentområden på riksnivå i projektområdets närhet. 
(Miljöförvaltningen 2015b)  

4.16.3 Bedömning av konsekvenser 

4.16.3.1 Behov av Natura-bedömning 

I 65 § Naturvårdslagen (20.12.1996/1096) stadgas att om ett projekt eller en plan an-

tingen i sig eller i samverkan med andra projekt eller planer sannolikt betydligt försäm-

rar de naturvärden i ett område som ingår i nätverket Natura 2000, för vars skydd områ-

det har införlivats i nätverket, ska den som genomför projektet eller gör upp planen på 

behörigt sätt bedöma dessa konsekvenser. Den myndighet som beviljar tillståndet eller 

godkänner planen ska se till att denna så kallade Natura-bedömning har gjorts. 

Innan den egentliga Natura-bedömningen upprättas en bedömning av behovet av Na-

tura-bedömning, det vill säga en utredning av om projektet kan medföra sådana konse-

kvenser att en egentlig Natura-bedömning ska upprättas. 

Natura-området Torne och Kalix älvsystem 
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Natura-området (Torne-Muonio älvs vattenområde FI1301912, SE0820430, SCI) ligger 

på 1,4 kilometers avstånd från projektområdet. Grunden för skyddet av området är na-

turtypen naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ enligt habitatdirektivets bilaga 

I (3210, 100 %) och arten i habitatdirektivets bilaga II är utter (Lapplands NTM-central 

2015). 

Projektets avstånd från Natura-området är cirka 1,4 kilometer och projektets konstrukt-

ioner, kraftverk, väg- eller elsträckningar byggs inte på Natura-området eller i dess när-

het. Därigenom riktas inga direkta fysiska konsekvenser mot naturtypen naturliga vat-

tendrag av fennoskandisk typ eller arten utter i habitatdirektivets bilaga II.  

Ytvattenpåverkan sträcker sig inte ända till Torneälven beroende på att påverkan är li-

ten, lokal och på avståndet till projektområdet. På projektområdet handlar ytvattenpå-

verkan om områdets diken, i anslutning till fasta partiklar som kommer med ytvattenav-

rinning från gräv- och/eller sprängplatserna för kraftverk, väg- och kabelstråk samt 

transformatorstationen och elanslutningen samt de små avrinningsförändringar som de 

fasta konstruktionerna medför. Dikena från områdets väst- och nordvästsida löper en 

sträcka på cirka två kilometer innan utloppet i Torne älv. Torneälvens flöde är stor vid 

projektområdet; baserat på mätningar något längre ned vid Karungi är medelvattenfö-

ringen över 400 m
3
/s och medellågvattenföringen cirka 92 m

3
/s. Vattendragen på influ-

ensområdets södra och östra sida har sitt utlopp i Martimojokis vattenområde som inte 

ingår i Natura-området. Därigenom bedöms inte heller indirekta konsekvenser uppstå 

för de naturtyper eller arter som utgör grund för skyddet av Natura-området. 

En Natura-utredning enligt 65 § i naturvårdslagen anses inte nödvändig för Natura-

området Torne-Muonio älvs vattenområde. 

Natura-området Kainuunkylä öar 

Grunden för skyddet av Natura-området Kainuunkylä öar (FI1202105; SPA/SCI) är två 

naturtyper i habitatdirektivet (3210 naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ 30 

%; 6450 Nordliga översvämningsängar 65 %) och arten i habitatdirektivets bilaga II 

(hänggräs Arctophila fulva var. pendulina) samt följande fågelarter som presenteras i 

tabell 4-20. 
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Tabell 4-20. Fågelarter som utgör skyddsgrund för Natura-området Kainuunkylä öar (Eunis 
2014). 

Arter i fågeldirektivets bilaga I 
Regelbundet förekommande flyttfåg-
lar 

smålom årta 

brun kärrhök svartsnäppa 

fisktärna stjärtand 

blå kärrhök skrattmås 

trana skedand 

brushane lärkfalk 

silvertärna mosnäppa 

jorduggla rödbena 

sångsvan sjöorre 

salskrake tornfalk 

grönbena   
smalnäbbad simsnäppa   
dvärgmås   

en art som ska hållas konfidentiell   

 

Projektets avstånd från Natura-området är cirka 2,6 kilometer dså de naturtyper eller 

växtarter som utgör skyddsgrund för Natura-området Kainuukylä öar utsätts inte för nå-

gon direkt fysisk påverkan. Inga sådana konsekvenser för vattendrag förväntas i vind-

kraftsprojektet som indirekt skulle kunna påverka de naturtyper eller växtarter som ut-

gör skyddsgrund.  

Området är det största lugnvattenområdet i Torne älv. Älven delar sig i flera grenar, 

mellan dem finns ett tiotal stora öar. Öarna utgörs till största delen av översvämnings-

ängar.  Skyddspoängvärdet för lokalens häckfåglar är 163 (varierar 19–163 på Lapp-

lands fågelvatten), det vill säga att det är Lapplands värdefullaste fågelvatten när det 

gäller häckfågel och ett av hela Finlands största områden med översvämningsängar. 

Området har också föreslagits som Ramsar-objekt, det vill säga ett våtmarksområde 

med internationell betydelse (Natura-tietolomake). 

På området häckar 9 och området används som födo- eller rastplats av 5 arter nämnda i 

fågeldirektivets bilaga I. På lokalen häckar sammanlagt 36 arter som är karakteristiska 

våtmarksarter. Uppgifterna om en art är konfidentiella. 

Reviren för de arter som utgör skyddsgrund för Natura-området, inklusive den konfi-

dentiella arten, är små och/eller deras rörelser under häckningstiden begränsas till Tor-

nedalen. Därmed rör de sig inte upp till bergsryggarna som ligger betydligt högre än 

älvdalen och där kraftverksplatserna är belägna. Dessutom ligger Natura-området syd-

sydväst om projektområdet så inte heller arternas flyttstråk går genom projektområdet. 

Därigenom bedöms projektet inte innebära konsekvenser för de fågelarter som utgör 

skyddsgrund för Natura-området. 

En Natura-utredning enligt 65 § i naturvårdslagen anses inte nödvändig för Natura-

området Kainuunkylä öar. 
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Andra Natura-områden 

Cirka 4,5 kilometer nordost om projektområdet finns Natura-området Heinivuoma-

Pietinvuoma som är skyddat i enlighet med naturdirektivet (SCI-område). På grund av 

det långa avståndet kan inget av alternativen för etablering kopplas ihop med sådana 

faktorer som skulle innebära konsekvenser för Natura-området eller de naturtyper som 

utgör dess skyddsgrund. 

Övriga Natura-områden finns på över 20 kilometers avstånd från projektområdet och de 

utsätt inte för någon påverkan. 

4.16.3.2 Andra skyddade objekt 

Det närmaste naturskyddsområdet finns cirka 2,4 kilometer norr om projektområdet, det 

lilla Eholampi naturskyddsområde. På grund av det långa avståndet kan inget av alterna-

tiven för etablering kopplas ihop med sådana faktorer som skulle innebära konsekvenser 

för detta naturskyddsområde eller andra i projektområdets omgivningar. 

I närheten av projektområdet finns också två värdefulla vind- och strandsedimentområ-

den på riksnivå (Huitaperi, Ainiovaara). Områdena har också klassats som värdefulla 

bergsområden på riksnivå. Inga konstruktioner eller andra funktioner som hör till pro-

jektet är belägna på Huitaperi eller Ainiovaara. Områdena bedöms därför inte påverkas i 

något av etableringsalternativen. 

Utöver Natura-området Kainuunkylä öar finns det också andra värdefulla fågellokaler i 

projektets närområde. Portimojärvi är en nationellt viktig fågellokal FINIBA. Viktiga 

fågellokaler på landskapsnivå (MAALI) är Kannalanlahti, Taroniemi samt Purasenvaara 

åkrar och Närkki. Alla objekten är belägna på mer än fem kilometers avstånd från pro-

jektområdet, så projektet bedöms inte ha konsekvenser för lokalerna eller häckfågelar-

terna där. 

4.16.3.3 Osäkerheter i beskrivningen 

Vindkraftsparkens påverkansmekanismer på naturen är lätt identifierbara. De skydds-

värda naturområdena i omgivningarna till Reväsvaara finns med undantag av Natura-

områdena Torne-Muonio älvs vattenområde och Kainuunkylä öar på flera kilometers 

avstånd från projektområdet. För de Natura-områden eller andra skyddsområden i om-

givningen som skyddats på grund av växtlighet och/eller flora finns inga identifierade 

osäkerheter i konsekvenserna. För fågellivets del är det befintliga materialet grundligt, 

så bedömningen har inga osäkerheter. Inte heller bedömningen av konsekvenser för av-

rinning har väsentliga osäkerheter. 
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4.17 Ytvatten 

 

4.17.1 Påverkansmekanismer och metodbeskrivningar 

Projektets mest betydande konsekvenser för vattendrag uppstår i vindparkens etable-

ringsfas i objekt som kräver markarbeten och eventuellt sprängning och brytning såsom 

platserna för kraftverken och transformatorstationen, samt längs väg- och kabelstråken. 

Utsköljning av markämnen till vattendrag kan medföra tillfällig grumling och bland an-

nat belastning med näringsämnen och metaller. Spridning och sedimentering av fasta 

partiklar kan för sin del påverka vattenväxter och organismer speciellt i vattendrag med 

litet flöde. Nya vägar och vägdiken kan också öka ytvattenavrinningen. 

Situationen för ytvattnen på projektområdet vid Reväsvaara klarlades baserat på uppgif-

terna i miljöförvaltningens Hertta-databas i OIVA-tjänsten samt kartgranskningar. Pro-

jektets konsekvenser för ytvatten beskrevs i förhållande till de planerade placeringarna 

av kraftverk, väg- och kabelsträckningar samt transformatorstationen och elanslutning-

en. 

Bedömningen har genomförts av en expert som är insatt i konsekvenser för vattendrag. 

4.17.2 Nuläge 

Reväsvaaras projektområde ligger inom Torneälvens vattenvårdsområde och Torneäl-

vens nedre vattenområde (67.1). Mera detaljerade avrinningsområden visas i figur 4-73. 

På områdets västra sida rinner vattnen i huvudsak längs Koskioja till Torne älv på unge-

fär två kilometers avstånd från projektområdet vid Ylitornio Kainuunkyläs område 

(67.131). Från nordostsidan rinner vattnen till Hanhioja och uppenbarligen till en del till 

Koskioja och till en del via Reväsjärvi och Myllyoja till Torne älv vid Alkula-området 

(67.132). I projektområdets södra del rinner Kiimaoja upp, efter ungefär fem kilometer 

har den sitt utlopp i Iso-Mustajärvi och vidare via Myllyoja och Luomaoja till 

Martimojoki (67.14) som mynnar i Torneälven längre ner vid Vuonnenkoski, på Tor-

neåsidan. Från projektområdets nordostsida rinner vattnen via Kuusimaanoja till Lu-

omajoki och Martimojoki. Baserat på kartgranskning är myrarna på många ställen dika-

de inom dikenas avrinningsområden, Kiimaojas upprinningsområde inom projektområ-

det är dock i naturtillstånd. På projektområdets norra del finns dessutom tre källor som 

har behandlats tidigare i punkt 4.13. 

I miljöförvaltningens klassificeringssystem för ekologisk status bedöms påverkan från 

mänsklig verksamhet på vattnets kvalitet och vattenorganismer. Utgångspunkten för be-

dömning av den ekologiska statusen för ett vattendrag är det bedömda naturliga tillstån-

det för vattendraget. För ytvattenfårorna på projektområdet eller dess närhet har inte 

miljöförvaltningen klassificerat den ekologiska statusen. I den senaste klassificeringen 

som baseras på uppföljningsresultat från åren 2006–2012 och som är publicerad 2013 

• Inom projektområdet finns inga ytvattenformationer med undantag för bör-
jan av Kiimasoja som kan utsättas för en mindre belastning i byggskedet 
och små förändringar i avrinningen i dritsskedet. 

• På grund av mindre byggbehov skulle VE2 vara ett bättre projektalternativ 
med tanke på konsekvenser för vattendrag. På motsvarande sätt skulle det 
bästa elanslutningsalternativet vara VE-D. 

• Ytvattenpåverkan sträcker sig inte ända till Torneälven beroende på att på-
verkan är liten, lokal och på avståndet till projektområdet. 

•  
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har Torne älv för sin ekologiska status klassificerats som god och Martimojoki och Lu-

omajoki i klassen måttlig. Statusen för Martimojoki försämras speciellt av en kraftig be-

lastning av fasta partiklar och siltning av bottnara bland annat som en följd av dikningar 

och skogsvårdsåtgärder. I Luomaoja sänks klassificeringen av höga halter av närings-

ämnen som observeras då och då. 

 

 

Figur 4-73. Avrinningsområden på projektområdet.  

Det finns ingen information om vattenkvaliteten i Kiimaoja. Baserat på enstaka obser-

vationer från Myllyoja, Kuusimaanoja och Reväsjärvi är dikenas vatten bruna på grund 

av humus och järn, svagt sura och har en relativt hög näringsnivå.  

Torne-Muonio älv är ett av de få kvarvarande oreglerade stora flodlandskapen i Finland 

och hela EU. Vattenområdet är nästan i sin helhet ett Natura-område. Tengeliö älvs vat-

tenområde ingår inte i området eftersom det har byggts ut för kraftproduktion. Även 
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Martimojoki och Liakanjoki vattenområden har avgränsats till utanför Natura-området, 

eftersom deras naturtillstånd efter muddringar, rensningar och dikningar har ändrats 

kraftigt. I sidovattendragen till Torne älv har tidigare allmänt gjorts flottningsrensning-

ar, senare har vattendragen restaurerats. 

Älvens längd från Kilpisjärvi till Bottenhavet är sammanlagt cirka 500 kilometer. Torne 

älvs längd från föreningen med Muonio älv till havet är 180 kilometer. Torne älvs me-

delvattenföring vid Karungi har varit 423 m
3
/s under åren 1990─2010. Vid projektområ-

det är medelvattenföringen något mindre. Vattenföringen varierar mycket mellan år och 

årstider. Vattnets halter av näringsämnen ökar från upprinningsområdet mot det nedre 

loppet, men till största delen kan Torne älv betraktas som ett kargt vattendrag. Endast 

det nedre loppet kan betraktas som lindrigt näringsrik, eftersom belastningen av mänsk-

lig verksamhet fokuseras där. De största belastningarna kommer från jord- och skogs-

bruk samt avloppsvatten från tätorter och glesbygd. Torne älv är också en värdefull älv 

för vandrande fisk. 

4.17.3 Bedömning av konsekvenser 

Den eventuella, lilla belastningen på vattnet i närliggande diken och bäckar som vind-

parkens byggarbeten ger upphov till, eller de små ändringar i avrinningen som vägar 

och andra konstruktioner medför bedöms inte försämra den ekologiska eller kemiska 

statusen för vattendrag på projektområdet eller i dess närhet. Ytvattenformationerna i 

projektets närhet har inte klassificerats. Till områdena vid Luomajoki och Martimojoki 

som har ekologisk status måttlig sträcker sig inte projektets konsekvenser och därige-

nom äventyrar inte projektet den strävan efter gott skick som vattenvårdslagstiftningen 

förutsätter. Projektet försämrar inte heller Torne älvs goda ekologiska status eller 

skyddsvärden. 

Ytvattenpåverkan sträcker sig inte ända till Torneälven beroende på att påverkan är li-

ten, lokal och på avståndet till projektområdet. Inom projektområdet finns inga ytvatten-

formationer med undantag för början av Kiimasoja, konsekvenserna för den kan mini-

meras genom planering av konstruktionerna. Konsekvenser för andra diken i närområ-

det blir mycket små och lokala, och hör ihop med fasta partiklar som kommer med yt-

vattenavrinningen från gräv- och/eller sprängplatserna för kraftverk, väg- och kabelstråk 

samt transformatorstationen och elanslutningen samt de små avrinningsförändringar 

som de fasta konstruktionerna medför. Dikena från områdets väst- och nordvästsida lö-

per en sträcka på cirka två kilometer innan de mynnar i Torne älv. Torneälvens vattenfö-

ring är stor vid projektområdet; baserat på mätningar något längre ned vid Karungi är 

medelvattenföringen över 400 m
3
/s och medellågvattenföringen cirka 92 m

3
/s. Vatten-

dragen på influensområdets södra och östra sida har sitt utlopp i Martimojokis vatten-

område som inte ingår i Natura-området. 

I båda alternativen VE1 och VE2 är de planerade kraftverken och sträckningarna för nya 

vägar, samt kabeldikena i anslutning till vägarna belägna på höjdområdena och i deras 

omedelbara närhet finns inga ytvattenförekomster. I projektområdets södra del kan 

byggarbeten på kraftverksplatserna 8–15 medföra en liten belastning på tillrinningsom-

rådet för Kiimaoja, men konsekvenserna för vattendrag minimeras genom noggrann 

planering och hänsynstagande till vattendragen under byggtiden. I båda alternativen be-

döms konsekvenserna för ytvatten som kortvariga och lokala.  

Byggandet av vägar och vägdiken på Reväsvaaras och Kiimavaras områden som tidi-

gare varit i nära naturtillstånd kan också medföra förändrad avrinning på Kiimaojas till-
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rinningsområde. Eftersom inga byggåtgärder vidtas på myrområdet intill bäckfåran kan 

förändringarna i vattenmängder uppskattas till små.  

Andra verksamheter som transporter under byggtiden eller servicearbeten under driftsti-

den bedöms inte påverka ytvattnen. Inga skadliga ämnen kommer att lösas ut i ytvattnen 

från vindkraftverken eller deras fundament. Oljeläckage från fordon och arbetsmaskiner 

utgör en risk, men alla aktörer förbereder sig på sådana.  

4.17.3.1 Osäkerheter i beskrivningen 

När det gäller ytvattnen finns det ingen detaljerad information om vattenkvalitet och 

vattenorganismer i små vattendrag på projektområdet och intilliggande områden, men 

baserat på att projektplaneringen tar hänsyn till områden i naturtillstånd och att pro-

jektets konsekvenser för ytvatten är små kan bedömningen göras på ett tillförlitligt sätt. 

Inom projektområdet vid Reväsvaara finns inga ytvattenformationer med undantag för 

början av Kiimaoja.  

4.17.3.2 Jämförelse av alternativen  

I alternativ VE2 slopas kraftverken 11–15 så sannolikheten för konsekvenser för vatten-

drag är något mindre. I båda alternativen bedöms konsekvenserna för ytvatten som 

kortvariga och lokala. 

Av alternativen för elanslutning går VE-A nära Kiimaojas bäckfåra, varför konsekven-

serna för vattendrag bedöms vara större där, även om de är små som helhet. De andra al-

ternativen VE-B, VE-C och VE-D är i huvudsak placerade på dikat område i Koskiojas 

avrinningsområde och även i dessa blir konsekvenserna för vattendrag lokala och små. 

VE-D är belägen längs ett på området befintligt ledningsstråk och kräver knappast något 

markarbete som grundläggning av stolpar eller nedgrävning av markkablar, så i det blir 

det i praktiken inga konsekvenser alls för vattendrag. Om elanslutningen utförs som 

luftledning blir konsekvenserna för vattendrag mindre än vid förläggning av markkabel. 

4.17.3.3 Minskning av konsekvenser  

Det värdefulla lilla vattenobjektet Kiimaojas bäckdal i naturtillstånd samt källorna i den 

norra delen, har redan beaktats i planeringen av de konstruktioner som vindparken krä-

ver. De markämnen som hanteras under etableringsskedet placeras så att de inte när de 

blir blöta belastar ytvattnen ytterligare med fasta partiklar. 

4.18 Mark och berggrund samt grundvatten 

 

• De mest betydande konsekvenserna för mark, berggrund och grundvatten 
uppstår under projektets etableringsfas då markarbeten utförs och berg 
eventuellt sprängs.  

• Projektet bedöms inte ha några skadliga konsekvenser för grundvatten. Un-
der byggtiden kan mängden grundvatten som bildas inom området öka när 
vattenhållande ytjord har avlägsnats från områden där vindkraftverk och nya 
vägar byggs. Detta bedöms inte försämra grundvattnets kvalitet.  

•  
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4.18.1 Påverkansmekanismer och metodbeskrivningar 

Projektets konsekvenser för mark uppstår under etableringsfasen när jordlager tas bort 

och bearbetas vid platsen för vindkraftverkens fundament och transformatorstationens 

grund. Byggandet av nya vägar och markkablar kräver markarbeten och underbyggna-

den i befintliga vägar kan behöva förstärkas för transport av komponenter. I samband 

med byggandet kan det krävas sprängning av berg.  

Även konsekvenserna för grundvatten uppstår i huvudsak under byggtiden när jordlager 

avlägsnas. Som en följd av detta kan den mängd grundvatten som bildas öka tillfälligt 

när regnvattnet infiltreras snabbare i marken när ytlagren är borta. Detta kan också 

grumla grundvattnet, men det förstör inte grundvattnets kvalitet.  

Under vindkraftsprojektets drift uppstår en liten och lokal risk för förorening av mark 

när kemikalier och oljor används på området.  

Konsekvenser för mark och berggrund samt grundvatten bedöms i jämförelse med för-

hållanden på platserna för vindkraftverken och elöverföringsstråken. I bedömningen be-

aktas också eventuellt förekommande sulfatjordar och hur hänsyn tas till dessa i pro-

jektets fortsatta planering. Eventuella konsekvenser av projektets etableringsfas och 

driftfas för vattentäkten i projektområdets närhet bedöms. När det gäller linjesträck-

ningen för kraftledningen beaktas markpåverkan från byggande av kraftledningen och 

elkablar inom vindkraftparken. I konsekvensbeskrivningen beaktas okså konsekvenser-

na av att nya vägar byggs samt konsekvenserna under såväl projektets etablerings- som 

driftstid.  

I konsekvenser under driftstid beaktas eventuella olyckor med risk för oljeläckage.  

Bedömningen har gjorts av en expert specialiserad på mark samt yt- och grundvatten.  

4.18.2 Nuläge 

Berggrunden i projektområdet utgörs av granit med inneslutningar av kvartsit (Paik-

katietoikkuna 2014). Projektområdet omfattar huvudsakligen Reväsvaara som är nästan 

helt renspolad av forna hav. Det är mycket ont om humus. På höjdens sluttningar och 

runtomkring växer det skog och marken består huvudsakligen av grus- och sandmorän. 

(Kalleinen 2013) På den östra sidan av höjden finns det älvavlagringar.  

Enligt Geologiska forskningscentralens karta över förekomsten av sulfatjordar kan inte 

förekomst av sulfatjordar vid projektområdets kanter uteslutas. (Geologiska forsknings-

centralen 2014) Sulfatjordar innebär en risk för markförsurning när de syresätts. På pro-

jektområdet kan försurningsrisk uppstå i samband med grävarbeten under byggfasen. 

Sulfatjordar kan fräta betong- och stålkonstruktioner och deras geotekniska egenskaper 

är dåliga på grund av stort dyinnehåll. (Auri 2012) Förekomsten av sulfatjordar inom 

området kan bestämmas genom jordborrningar och markprover i samband med de geo-

tekniska undersökningarna i projektets senare faser.  

Vindkraftsområdet vid Reväsvaara ligger också delvis inom ett område som är viktigt 

för vattenförsörjningen i Reväsvaara (Reväsvaara 12976101) (figur 4-74). I grundvat-

tenmagasinet finns Ylitornio kommuns vattentäkt. Annars är området obebyggt så det 

finns inga brunnar på området. Grundvattenmagasinets kärnområde består av material 

som sedimenterats nedanför Reväsvaaras nordsluttning. Högre upp i höjdens sandmo-

ränsluttning går berget i dagen i stora områden. Vattentäkten har två, cirka 10 meter 

djupa silbrunnar. (R. Juho, Ylitornion Vesi- ja Viemärilaitos, muntlig information 
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14.5.2014) Vid brunnarna består marken huvudsakligen av sand- och grussediment  

med en tjocklek av cirka 10 meter. Från de högre liggande delarna av Reväsvaara rinner 

regnvattnet ner som ytvatten och infiltreras i det sedimenterade material som omger vat-

tentäkten. (Miljöförvaltningen 2015a) På grundvattenförekomsten vid Reväsvaaran 

finns också en marktäkt och en skjutbana som är i bruk. (H. Katainen suullinen tie-

donanto 13.1.2015) Söder om projektområdet finns grundvattenmagasinet Huitaperi 

(12976115) som är viktigt för vattenförsörjningen. 

Från vattentäkten pumpas cirka 200 kubikmeter grundvatten per dygn. Vattnet används i 

Övertorneå tätort. Intill vattentäkten, mellan täkten och vindkraftparken, finns en skjut-

bana som är i bruk. Skjutbanor betraktas allmänt som en risk för grundvattnets kvalitet. 

I vattentäkten följs grundvattnets kvalitet regelbundet genom provtagning. Ur proverna 

analyseras bland annat tungmetaller. Tungmetallhalterna har inte varit förhöjda och 

vattnet har en god kvalitet. (R. Juho, Ylitornion Vesi- ja Viemärilaitos, muntlig inform-

ation 14.5.2014) 
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Figur 4-74. Grundvattenförekomster i närheten av projektområdet. 

4.18.3 Bedömning av konsekvenser 

4.18.3.1 Konsekvenser under vindparkens byggtid  

De största konsekvenserna för mark och berggrund uppstår under vindparkens etable-

ringsfas. Det vägnät och de kraftverk som ska byggas på området kräver markarbeten. 

Det jordmaterial som grävs bort för vindkraftverkens fundament utnyttjas om möjligt 

för att återställa landskapet vid fundamenten eller för byggandet av vägnätet.  
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Förekomsten av sulfatjordar vid projektområdets kanter kan inte uteslutas utan geotek-

niska markundersökningar. Innan etableringen av vindparken görs geotekniska under-

sökningar av markens bärighet. I samband med detta kan förekomsten av sulfidsediment 

på området undersökas med jordprover. Om det förekommer sulfidsediment på området 

ska de beaktas i byggplaneringen. Vindkraftverken är i båda projektalternativen belägna 

på Reväsvaaras kala bergsrygg. Därigenom medför inte förekomsten av sulfatjordar på 

områdets kanter någon risk för korrosion av betong eller stål i vindkraftverken. Vid 

byggandet av transformatorstationen (alternativen VE-B, VE-C och VE-D) måste even-

tuell förekomst av sulfatjordar beaktas och dess påverkan på transformatorstationens 

konstruktioner.  

Projektområdets norra kant gränsar till Reväsvaaras grundvattenmagasin där Ylitornio 

kommuns vattentäkt är belägen. Grundvattnet används som hushållsvatten i närområdet. 

För användning av grundvatten som hushållsvatten har social- och hälsovårdsministeriet 

ställt upp kvalitetsnormer (Finlex 2000). Kvalitetsnormerna omfattar såväl kemiska kva-

litetskrav som kvalitetsrekommendationer och mikrobiologiska kvalitetsnormer. Under 

bygget av vindparkens kraftverk, interna servicevägar och elledningar eller under vind-

parkens drift finns inga verksamheter som förorenar områdets grundvatten. Till exempel 

så står inte arbetsmaskiner på grundvattenförekomsten. Därför bedöms att projektets 

etablering inte påverkar grundvattnet på projektområdet och därigenom inte heller vat-

tentäkten.  

4.18.3.2 Konsekvenser under vindparkens driftstid 

I alternativ VE1 placeras 15 vindkraftverk på området. Under vindparkens driftstid be-

gränsas konsekvenserna för mark och berggrund samt grundvatten till risken för läckage 

av kemikalier som används i samband med servicearbeten och oljor från maskineriet. De 

mängder som hanteras är små så att också risken för förorening av mark och grundvatten 

är liten. Under transformatorerna finns oljetråg som samlar upp eventuella oljeläckage. 

Även transformatorernas oljenivå/oljemängd övervakas med givare. Inga vindkraftverk 

är belägna på grundvattenförekomsten. 

I alternativ VE2 placeras 10 vindkraftverk på området. Konsekvenserna för mark och 

berggrund samt grundvatten är lika i detta alternativ som i alternativ VE1 för etablering 

av vindparken. I alternativet är dock risken för förorening av mark och grundvatten nå-

got mindre jämfört med alternativ VE2 på grund av färre vindkraftverk. I det fallet är 

också de mängder kemikalier och oljor som används något mindre så att risken för läck-

age också är mindre.  

4.18.3.3 Skyddsområde för vattentäkt 

För vattentäkten vid Reväsvaara har det 1973 fastställts ett skyddsområde genom beslut 

av Norra Finland vattendomstol (DN II/1561/D-71/9b). Enligt beslutet är vattentäktens 

areal 0,35 hektar, närskyddsområdet 24,35 hektar och fjärrskyddsområdet 90,20 hektar. 

Fjärrskyddsområdet omfattar grundvattnets antagna bildningsområde vars vattenförande 

skikt i huvudsak är sand och grus. Enligt kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-

programmet ska skyddsområdenas lägen och bestämmelser kontrolleras i konsekvens-

beskrivningen. Enligt muntliga uppgifter från Ylitornios vatten- och avloppsverk är inte 

skyddsområdena utmärkta i terrängen. (R. Juho, Ylitornion Vesi- ja Viemärilaitos, munt-

lig uppgift 15.1.2015) Kartor över skyddsområdena finns inte att få från Lapplands 
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NTM-central eller från Ylitornio kommuns miljöfunktion som numera sköts i Rovani-

emi.  

I beslutet från Norra Finland vattendomstol ges bestämmelser om verksamheter som 

inte får placeras inom skyddszonen. Inom närskyddszonen får inte nya vägar eller par-

keringsplatser byggas utan skyddsåtgärder. Trots att det inte finns uppgifter om skydds-

områdenas exakta läge, kan det med ledning av områdenas storlek bedömas att i pro-

jektet placeras inga nya vägar eller parkeringsplatser på närskyddsområdet. Den preli-

minära byggplatsvägen från norr till projektområdet går sannolikt genom fjärrskydds-

området på sin sträckning längs en befintlig skogsväg. Den största delen av transporter-

na kommer dock till projektområdet längs andra vägar. Fjärrskyddsområdets skyddsbe-

stämmelser förbjuder inte detta. I närheten av vattentäkten lagras inte ämnen eller kemi-

kalier som är farliga för grundvattnet. Vid behov kan kemikalier och oljor som behövs 

vid servicearbeten på vindkraftverken transporteras till projektområdet längs en annan 

väg.  

4.18.3.4 Osäkerheter i beskrivningen 

Bedömningen baserar sig på kartgranskning av projektområdets mark- och berggrunds-

förhållanden samt grundvattenförekomster och på offentligt tillgängligt källmaterial. 

Bedömningen innehåller inte betydande osäkerheter. 

4.18.3.5 Jämförelse av alternativen 

I alternativ 1 (VE1) placeras 15 vindkraftverk på området. Markarbeten utförs inom ett 

större område jämfört med alternativ VE2, men konsekvenserna för mark och grundvat-

ten är små och uppstår bara av eventuellt oljeläckage som en följd av haveri av en ar-

betsmaskin. En sådan olycka är dock liten och lokal och innebär således ingen risk för 

miljöförstörelse.  

I alternativ 2 (VE2) placeras 10 vindkraftverk på området. Markarbeten begränsas till ett 

mindre område än i alternativ 1 (VE1) för att etablera vindparken. Annars är konse-

kvenserna för mark samt yt- och grundvatten samma som i etableringsalternativet 1 

(VE1).  

4.18.3.6 Minskning av konsekvenser  

Olägenheter för mark och grundvatten kan förebyggas genom noggrann arbetsplanering 

i projektets byggfas. Därvid säkerställs att arbetsmaskinerna är underhållna och att de 

inte läcker olja. Andra eventuella kemikalier som hanteras förvaras omsorgsfullt i förva-

ringskärl som är avsedda för dem och som placeras i syrafasta underlag och i täckt ut-

rymme. Under byggskedet sörjs för tillgången till absorbtionsutrustning på området.  De 

markämnen som hanteras under etableringsskedet placeras så att de inte när de blir blöta 

belastar miljön ytterligare med fasta partiklar.  

Under driftstiden utförs servicearbeten på såväl vindkraftverken och elanslutningen på 

ett omsorgsfullt sätt. De oljor och kemikalier som hanteras finns bara i den mängd som 

behövs för servicearbetet vid varje tillfälle och de förvaras inte på området. Vid service-

arbeten har man alltid med sig absorptionsutrustning för att kunna förebygga infiltration 

i marken vid ett eventuellt olje- eller kemikalieläckage. 
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4.19 Klimat och luftkvalitet  

 

4.19.1 Påverkansmekanismer och metodbeskrivningar 

Energi som produceras med vindkraft orsakar inga utsläpp av växthus- eller rökgaser. 

Vindkraftsprojektet har en positiv inverkan på luftkvalitet och klimat eftersom man ge-

nom produktion av vindkraftsel undviker utsläpp från annan energiproduktion. Bedöm-

ningen av konsekvenser för klimat och luftkvalitet har gjorts genom att bestämma de ut-

släpp som produktionen av motsvarande el ger upphov till med andra energiprodukt-

ionsformer. Utsläpp till luft i projektområdets närhet under etableringen av vindkrafts-

projektet orsakas i huvudsak av transporter i anslutning till byggandet.  

4.19.2 Nuläge 

Den dominerande vindriktningen i Reväsvaara-området är syd-sydväst. Vindhastigheten 

på projektområdet är 6,1 m/s på 100 meters höjd och 7,5 m/s på 200 meters höjd. (Vind-

atlas 2015) 

Luftkvaliteten har förbättrats i Lappland under de gångna 10–20 åren. Föroreningshal-

terna är mycket låga i Lappland, uppskattningsvis cirka en tiondel av bakgrundshalterna 

i södra Finland. Luftkvaliteten påverkas förutom av lokala aktörer av långväga utsläpp 

som delvis är i sjunkande trend. (Meteorologiska institutet 2014) I projektområdets när-

område finns inga aktiva mätstationer för luftkvalitet (Meteorologiska institutet 2015).  

4.19.3 Bedömning av konsekvenser 

Energi som produceras med vindkraft orsakar inga utsläpp av växthus- eller rökgaser. 

Vindkraftsprojektet har en positiv inverkan på luftkvalitet och klimat eftersom man ge-

nom produktion av vindkraftsel undviker utsläpp från annan energiproduktion. Beräk-

ningssätten och mängderna för de utsläpp av växthus- och andra rökgasutsläpp som 

undviks presenteras i granskningen av nollalternativet (punkt 5.1). 

Utsläpp till luft i projektområdets närhet under etableringen av vindkraftsprojektet orsa-

kas i huvudsak av transporter i anslutning till byggandet. Driften av vindparken och 

kraftledningen ger inga utsläpp med undantag för trafiken vars påverkan på luftkvali-

teten bedöms som liten (punkt 4.6). 

Vindkraftsproduktionens effekt varierar med vinden, men även elförbrukningen varierar 

hela tiden tim-, dag-, vecko- och årstidsvis. För att täcka upp för varierande förbrukning 

behövs det elproduktion av olika slag; grundkraft som producerar jämn kontinuerlig ef-

fekt, kombinerad el- och värmeproduktion som följer behovet av uppvärmning (samfäl-

ligheternas fjärrvärme och industrins mottryckskraft) samt reglerkraft som följer snabba 

och långsammare förändringar i förbrukningen. För att följa snabba förändringar lämpar 

sig vattenkraft och gasturbinanläggningar bäst. Långsammare reglering görs med bland 

annat kolkondensanläggningar. Även elhandeln med grannländerna spelar en viktig roll 

för att balansera produktion och förbrukning. På grund av vindkraftsproduktionens vari-

• Vindparkens verksamhet ger inga utsläpp i luften.  

• Med den elektricitet som produceras med vindkraft ersätts andra energiprodukt-
ionsformer och de utsläpp som uppstår där undviks.  

• Projektet har en positiv inverkan på klimatet och luftkvaliteten. 
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ation kan den nödvändiga reglerkraften i viss omfattning orsaka utsläpp av växthusgaser 

och andra rökgaser och vars påverkan på luftkvaliteten är lokal och bedöms som liten. 

Vattenkraft ger inte upphov till rökgasutsläpp.  

Byggandet och driften av kraftledningen påverkar inte klimatet eller luftkvaliteten vä-

sentligt. Transporter och arbetsmaskiner i anslutning till byggandet av kraftledningen 

ger upphov till utsläpp i luft, men mängden är liten. Efter att kraftledningen är byggd är 

det bara lite servicetrafik till den. 

Osäkerheter i beskrivningen 

Osäkerheterna i bedömningen hör ihop med de utsläpp i luft som ersatt elproduktion ger 

upphov till samt behovet av reglerkraft. 

Jämförelse av alternativen 

De positiva konsekvenserna för luftkvaliteten är större i projektalternativet VE1 på 

grund av den större elproduktionen. 

4.20 Samverkan med andra projekt 

I det följande beskrivs de konsekvenser av vindkraftsprojektet som bedöms ha eventu-

ella samverkande konsekvenser med andra projekt. 

4.20.1 Samverkande konsekvenser för landskapet och kulturmiljön  

4.20.1.1 Samverkande konsekvenser i förhållande till andra vindkraftsprojekt i trakten. 

Samverkan mellan den visuella påverkan från olika vindkraftsprojekt har inte jämförts 

genom siktområdesmaterial baserat på geografisk information i samband med detta ar-

bete. Uppskattningarna om synlighet är riktgivande och baseras på kartgranskningar och 

landskapets karaktär i trakten. En närmare utredning av kumulativa visuella effekter 

skulle kräva att siktområdesanalyser görs för alla vindkraftsprojekt som inkluderas, med 

samma parametrar och analys av resultaten i förhållande till landskapets drag. 

Baserat på en allmän bedömning ger inte projektet vid Reväsvaara upphov till väsent-

liga kumulativa konsekvenser för landskapet och kulturmiljön tillsammans med traktens 

andra vindkraftsprojekt. I närheten av Reväsvaara finns det inte delområden dit flera 

vindkraftsprojekt skulle ge väsentliga visuella effekter i samma synfält. Från längre av-

stånd, till exempel från ett stort öppet område i älvdalen eller från en öppen sluttning el-

ler höjd, där det finns utsikt i lämplig riktning, är det under gynnsamma väder- och ljus-

förhållanden i princip möjligt att se konstruktioner i två olika vindkraftsprojekt. Avstån-

det mellan de olika vindkraftsprojekten är dock minst cirka 20 kilometer, så i samma 

synfält skiljer de sig tydligt från varandra som separata öar och den längre bort utgör en 

del av fjärrlandskapet i bakgrunden. Beroende på det långa avståndet mellan vindkrafts-

projekten är det närmare liggande vindkraftsprojektets strukturer klart mera domine-

rande i synfältet än det längre bort belägna vindparkens. 

Från vissa speciella platser, som utsiktstorn, där avsikten är att man ska se i många rikt-

ningar och långt, eller från till exempelvis trädlösa bergsryggar, är det sannolikt möjligt 

att vid klart väder urskilja olika vindkraftskonstruktioner i olika projekt i olika riktning-

ar. De närmaste vindparkerna stöder sig på älvdalens zon med mänsklig verksamhet (på 
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motsvarande sätt som Reväsvaara-projektet). Vindkraftsprojekten på den svenska sidan 

ligger så långt bort att inga kumulativa effekter uppstår. 

Betraktat från markytans nivå eller från älvdalsområdet upprepas synen av vindkrafts-

konstruktioner med vissa intervall när man rör sig längs Torne älvdal. Vindkraftspro-

jekten i trakten tillsammans med Reväsvaara-projektet förstärker ytterligare de visuella 

effekterna av mänsklig verksamhet i älvdalen. Älvdalen är det mest traditionella områ-

det för mänsklig verksamhet i trakten och vindkraftverken utgör ett nytt, modernt lager 

av byggd miljö och utnyttjande av naturmiljön. Vindkraftverken ligger dock så långt 

från varandra att de i dalens helhet blir punktformiga. Karaktären för dalen som helhet 

bestäms även framöver av dess nuvarande landskapstyper: Tornedalsområdet blir inte 

genom etablering av vindkraftsprojekten ett energiproduktionsområde till sin karaktär 

där de nuvarande landskapstyperna skulle vara underordnade. 

4.20.1.2 Samverkande konsekvenser i förhållande till andra verksamheter i Reväsvaara-

området. 

Vindkraftsprojektet förstärker ytterligare påverkan av mänsklig verksamhet på miljöns 

karaktär på Reväsvaara-området och på vyerna mot Reväsvaara från omgivningarna. 

Många av verksamheterna på Reväsvaara-området ger inte upphov till visuella effekter 

som syns utanför området, men utöver kraftverkskonstruktionerna kan skogsavverk-

ningar på området urskiljas i landskapsbilden även sett utifrån området. 

4.20.2 Samverkande konsekvenser för rennäringen 

Andra vindkraftsprojekt i närområden kan medföra förändringar av betesområden var-

vid konsekvenserna kan sträcka sig över renbeteslagens gränser.  De vindkraftsprojekt 

som finns närmast vindkraftsprojektet vid Reväsvaara på cirka 20 kilometers avstånd är 

den befintliga vindparken vid Kitkiäisvaara i Torneå och det planerade vindkraftspro-

jektet vid Palovaara–Ahkiovaara i Pello. Nämnda projekt ligger utanför Lohijärvi renbe-

teslags område. Kumulativa effekter från olika projekt kan ha en viss påverkan på ren-

näringens förutsättningar betraktat brett över flera renbeteslags område. 

Vindkraftsprojektet vid Palovaara–Ahkiovaara i Pello är beläget på Orajärvi renbete-

slags område. Orajärvi och Lohijärvi renbeteslag har samverkansområden över renbete-

slagens gränser.  De två vindkraftsparkernas avstånd från varandra är cirka 30 kilome-

ter. Verksamheten vid vindkraftsprojekten kan som mest medöra lindriga konsekvenser 

på renbeteslagens samverkansområde. Eventuella konsekvenser på lång sikt kan bedö-

mas genom GPS-halsbandsföljning av renarna vilket man kommer att fortsätta under 

projektets etablering och drift i vindkraftsprojektet vid Reväsvaara.  

På cirka 15 kilometers avstånd söderut från vindkraftsparken vid Reväsvaara finns den 

befintlgia vindkraftsparken Kitkiäisvaara på Torneå stads område. Torneå ligger utanför 

renskötselområdet så det finns inga kumulativa effekter från Reväsvaara mot Torneå. 

Den eventuella, som mest lindriga, kumulativa konsekvensen för rennäringen under 

lång tid mellan vindkraftsprojekten vid Reväsvaara och Kitkiäisvaara kan möjligen be-

dömas med hjälp av följning av renarna med GPS-halsband. 

4.20.3 Samverkande konsekvenser för fågellivet  

I omedelbar närhet av projektområdet vid Reväsvaara finns inga vindparksprojekt eller -

planer. Närmaste vindkraftspark finns på cirka 20 kilometers avstånd och näst närmaste 
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på cirka 30–60 kilometers avstånd från projektområdet vid Reväsvaara. TuuliWatti Oy 

har etablerat en vindkraftspark med åtta 4,5 MW:s vindkraftverk vid Kitkiäisvaara i 

Torneå cirka 20 kilometer söder om området för Reväsvaara vindkraftspark. Därigenom 

kan ifrågavarande vindkraftspark befinna sig längs samma fågelflyttstråk som projektet 

vid Reväsvaara. Enligt naturutredningen för vindkraftsparken vid Kitkiäisvaara (FCG 

Finnish Consulting Group 2011) medför den planerade vindparken sannolikt inga bety-

dande konsekvenser för flyttfåglar. Eftersom även konsekvenserna av Reväsvaara-

projektet för flyttfåglar bedöms som små, bedöms också de kumulativa effekterna av 

dem som små. Andra planerade projekt ligger så långt ifrån projektområdet vid Re-

väsvaara att de inte bedöms ha några samverkande konsekvenser. 

4.20.4 Andra samverkande konsekvenser 

Projektalternativen ger inte upphov till några betydande andra samverkande konsekven-

ser med projekt i närområdet eller trakten. 

4.21 Konsekvenser av vindkraftsparkens avveckling 

När ett vindkraftverk avvecklas kan det monteras ned i delar med samma utrustning 

som användes vid resningen. Arbetsmomenten vid avveckling är i princip samma som i 

byggfasen. Därigenom bedöms också miljökonsekvenserna motsvara kraftverkens mon-

teringsfas. Om det finns behov är det möjligt att avlägsna vindkraftverken inklusive 

fundamenten från området. De tidigare kraftverksplatserna kan iordningsställas för att 

smälta in i det omgivande landskapet. I vissa fall kan det medföra mindre konsekvenser 

att lämna fundamenten och iordningsställa platsen än att avlägsna dem. 

När kraftledningen inte används längre avlägsnas kraftledningens konstruktioner och 

markområdet som använts som kraftledningsgata frigörs för annan användning av mar-

kägaren. Materialet i luftledningens ledare och stolpkonstruktioner kan återanvändas 

nästan i sin helhet efter användningen. 

El- och dataöverföringskablarna kan avlägsnas när driftsfasen avslutats. Eventuella 

djupt liggande jordningsledare är det dock inte nödvändigtvis särskilt ändamålsenligt att 

avlägsna. Borttagen metall har skrotvärde och kan återvinnas. Samma gäller metallerna 

i kablar. 
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5 NOLLALTERNATIVETS KONSEKVENSER 

 

Som nollalternativ utreds alternativet att projektet inte genomförs, det vill säga att vind-

kraftsparken och kraftledningen inte byggs. I nollalternativet uppkommer inte skadliga 

miljökonsekvenser av byggande och drift men det blir inte heller några positiva konse-

kvenser för till exempel regional ekonomi eller minskade utsläpp av växthusgaser. 

5.1 Konsekvenser för luftkvalitet och klimat 

Elproduktion med vindkraft medför inte utsläpp av växthusgaser eller andra utsläpp som 

uppstår när el produceras till exempel med stenkol eller naturgas. När bränslen brinner 

uppstår utsläpp i luften, där sammansättningen och mängden beror på det bränsle som 

används. Typiska utsläpp som uppstår vid energiproduktion är bland annat koldioxid 

(CO2), kväveoxider (NOX), svaveldioxid (SO2) och partiklar. Dessutom innehåller rök-

gaserna beroende på bränslets sammansättning små mängder av andra föreningar, som 

tungmetaller. 

Elproduktion med vindkraft minskar annan elproduktion och ersätter annan elprodukt-

ion som har högre rörliga kostnader med den mängd el som produceras. I gemensamma 

nordiska forskningsprojekt har det genom elsystemsimuleringar konstaterats att i det 

nordiska produktionssystemet ersätter vindkraft i första hand elproduktion baserad på 

kolkondens och i andra hand på naturgas. För elproduktion har på dessa grunder beräk-

nats utsläppskoefficienten 0,68 ton/MWh för koldioxid. (Holttinen 2004)  

De årliga koldioxidutsläpp som nollalternativet ger upphov till, motsvarande vindkraft-

parkens elproduktion, har beräknats med användning av ovan angivna utsläppskoeffici-

ent. Utsläppen av svaveldioxid, kväveoxid och partiklar räknas samman, utsläppskoeffi-

cienter för kolkondens används, baserat på typiska utsläppsmängder i befintliga anlägg-

ningar. De utsläppskoefficienter som använts anges i tabell 5-1. 

I granskningen tas förutom utsläppen till luft från förbränningsprocessen hänsyn till de 

utsläpp som uppstår vid transport av bränsle och aska. I beräkningen antas att stenkolet 

för elproduktion transporteras till kraftverket med båt från 700 kilometers avstånd. Den 

aska som uppstår i förbränningen antas transporteras till 25 kilometers avstånd från 

kraftverket för slutförvaring eller användning med vägtransport. Utsläppen från trans-

port av bränslen och aska beräknas med hjälp av uppgifterna om enhetsutsläpp för 

transportfordon i VTT:s kalkylsystem Lipasto (VTT 2015) (tabell 5-1). 

 

 

  

• I nollalternativet, det vill säga att projektet inte genomförs, uppstår inte dess po-
sitiva effekter för klimat och luftkvalitet samt regionens ekonomi. 

• Det uppstår inga konsekvenser för områdets markanvändning och natur. Om-
rådets status kan dock påverkas av liknande förändringar orsakade av andra 
projekt och verksamheter. 
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Tabell 5-1. Utsläppskoefficienter som använts för att beräkna utsläppen i nollalternativet. 

 Elproduktion Stenkol  
sjötransport 

Aska  
vägtransport 

Utsläppskomponent kg/MWhel g/tkm* g/tkm* 

Koldioxid (CO2) 680 11 40 

Kväveoxider (NOX) 1,5 0,24 0,31 

Svaveldioxid (SO2) 2,6 0,085 0,0027 

Partiklar 0,1 0,0048 0,0029 

* tkm = tonkilometer 

Konsekvenserna av produktion motsvarande nollalternativet har beskrivits per alternativ 

för vindparkens etablering och nollalternativets utsläpp till luften anges i tabell 5-2.  

 

Tabell 5-2. Kalkylmässiga utsläpp som orsakas av elproduktion motsvarande 
projektalternativen samt transport av bränsle och aska. 

 VE1 VE2 

Elproduktion 84–210 GWh/a 56–140 GWh/a 

Elproduktion 

Utsläppskomponent t/a t/a 

Koldioxid (CO2) 57 000–140 000 38 000–95 000 

Kväveoxider (NOX) 130–320 80–210 

Svaveldioxid (SO2) 220–550 150–360 

Partiklar 8–20 6–14 

Transporter 

Utsläppskomponent t/a t/a 

Koldioxid (CO2) 230–580 160–390 

Kväveoxider (NOX) 5–13 3–8 

Svaveldioxid (SO2) 2–4 1–3 

Partiklar 0,1–0,3 0,07–0,2 

Totalt 

Utsläppskomponent t/a t/a 

Koldioxid (CO2) 57 400–143 400 38 200–95 600 

Kväveoxider (NOX) 130–330 90–220 

Svaveldioxid (SO2) 220–550 150–370 

Partiklar 8–20 6–14 

Koldioxid är en klimatpåverkande gas som främjar växthuseffekten men som inte har 

direkta lokala effekter. Nollalternativets koldioxidutsläpp per år är cirka 57 400–

143 400 ton större jämfört med projektalternativ VE1, beroende på kraftverkens effekt. 

Jämfört med projektalternativet VE2 är nollalternativets koldioxidutsläpp 38 200–

95 600 ton större än projektalternativet.  
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Andra effekter av utsläpp till luften fokuseras i omgivningen till det elproducerande 

kraftverket och längs transportlederna. I nollalternativet är också utsläppen till luften av 

andra utsläppskomponenter betydligt större än i projektalternativen. Mängden utsläpp i 

nollalternativet beror kraftigt på vindkraftverkens antal och storleksklass. 

5.2 Andra konsekvenser 

I nollalternativet bevaras det planerade området för vindparken i sitt nuvarande tillstånd, 

inga konsekvenser av vindparken uppstår. I nollalternativet fortsätter markanvändning-

en i området som hittills och utvecklas i framtiden med annan markanvändning som 

eventuellt kommer till området. Områdets natur och landskapet fortsätter sin naturliga 

utveckling utan påverkan från projektet. Områdets status kan dock påverkas av föränd-

ringar orsakade av andra projekt och verksamheter. Till exempel orsakar eventuella 

skogsavverkningar och marktäkt på området liknande miljökonsekvenser som den röj-

ning som görs i vindparkens etableringsfas.  

Ylitornio kommun får nytta genom de fastighetsskatter som betalas för vindparken. 

Dessa inkomster i området uppkommer inte i nollalternativet. I projektalternativ VE1 är 

den fastighetsskatt som ska betalas för vindkraftsparken under uppskattningsvis 25 års 

driftstid sammanlagt cirka 1,25 miljoner euro och i projektalternativet VE2 cirka 0,9 

miljoner euro (punkt 4.8.3).  Dessutom förverkligas inte vindparksprojektets eventuella 

positiva konsekvenser för bland annat företagen i områdets bygg- och planeringsbransch 

samt servicebransch (beskrivs närmare i punkt 4.8).  
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6 JÄMFÖRELSE AV ALTERNATIVEN, BEDÖMNING AV 

KONSEKVENSERNAS BETYDELSE OCH PROJEKTETS 

GENOMFÖRBARHET 

6.1 Allmänt 

Projektets egenskaper och väsentliga faktorer ur miljökonsekvensernas synvinkel har 

klarlagts baserat på preliminära planeringsuppgifter. För bedömning av miljökonse-

kvenserna har det gjorts en utredning av miljöns tillstånd idag och de faktorer som på-

verkar det baserat på känd information och de utredningar som gjorts för MKB-

processen. Dessutom har det gjorts simuleringsberäkningar och fotomontage och ex-

pertbedömningar. 

Projektets miljökonsekvenser har granskats genom att jämföra de förändringar som ett 

genomförande av projektet medför på nuläget. Särskilt har man strävat efter att klargöra 

och beskriva de konsekvenser som upplevs som viktiga baserat på den återkoppling som 

erhållits från olika intressegrupper under MKB-processen. 

Betydelsen av miljökonsekvenser har bedömts baserat på förändringens storlek och ge-

nom att jämföra den kommande verksamhetens konsekvenser med rikt- och gränsvärden 

gällande miljöbelastning samt tillståndet för miljön på området idag.  

Väsentliga faktorer för bedömning av konsekvensers betydelser är:  

 konsekvensens geografiska omfattning 

 konsekvensens tidsmässiga varaktighet 

 konsekvensens objekt och dess känslighet för förändringar 

 betydelsen av konsekvensens objekt 

 konsekvensens upprepning och varaktighet 

 konsekvensens intensitet och storleken på den ändring som uppstår 

 oro och osäkerheter som hör ihop med konsekvensen 

 olika syn på betydelsen av konsekvensen 
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6.2 Jämförelse av alternativen/jämförelsetabeller 

De beskrivna alternativens konsekvenser presenteras i intilliggande tabell 6-1. I tabellen presenteras alternativens centrala miljökonsekvenser på 

ett enhetligt sätt. I slutet av kapitlet beskrivs alternativens genomförbarhet ur miljöns synpunkt. 

Tabell 6-1. De mest betydande konsekvenserna av de beskrivna alternativen för etablering av vindparken (alternativ VE1 och alternativ VE2) jämfört med 
nuläget och att inte genomföra projektet (nollalternativ).  

 

 

 

 

 

VINDPARKENS 
MILJÖKONSEKVENSER 

NOLLALTERNATIVET ALTERNATIV 1 ALTERNATIV 2  

Landskap och  

kulturmiljö 

Konsekvenser uppstår 
inte. 

Projektet som helhet betraktat har inga betydande negativa konsekvenser för det vidsträckta, värdefulla landskapet eller kulturmiljöer-
na i regionen. De visuella effekterna från vissa områden kan vara betydande. När avståndet växer minskar kraftverkens dominans i 
landskapet. Alternativ VE1 har större konsekvenser för landskapet, men med hjälp av den beskrivning som gjorts inom MKB-
processens ram kan inte en ordentlig jämförelse göras. 

Buller Konsekvenser uppstår 
inte. 

Projektet ger inte upphov till buller som överstiger riktvärden vid 
de närmaste bostadshusen. 

Det lågfrekventa bullret överstiger inte riktvärdet vid det närm-
aste bostadshuset. 

Konsekvenserna är likartade som i alternativ 1, men mindre på 
grund av det mindre antalet vindkraftverk. 

Skuggfenomen Konsekvenser uppstår 
inte 

Projektet bedöms inte ge upphov till skuggeffekter vid de närmaste bostadshusen i något av alternativen. 

Trafik Konsekvenser uppstår 
inte 

Trafiken är livligast under projektets etableringsfas, men på 
grund av den korta etableringstiden bedöms dess konsekvenser 
inte vara betydande. 

Under projektets driftstid är trafiken på projektområdet några 
besök per år och kraftverk. 

Trafiken är mindre än i alternativ 1, men det är inga betydande 
skillnader mellan alternativens konsekvens. 

Betydelsen av 
konsekvenser 

Positiv påverkan 

Ingen påverkan 

Liten påverkan 

Liten skadlig påverkan 

Skadlig påverkan 
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VINDPARKENS 
MILJÖKONSEKVENSER 

NOLLALTERNATIVET ALTERNATIV 1 ALTERNATIV 2  

Samhällsstruktur och 
markanvändning 

Konsekvenser uppstår 
inte. Markanvändningen 
fortsätter som hittills. 

Projektet har ingen betydande påverkan på samhällsstrukturen eller markanvändningen. Skillnaderna mellan konsekvenserna från 
projektets olika alternativ är små. Projektet främjar de riksomfattande målen för områdesanvändning gällande energiproduktion. Pro-
jektet strider inte emot befintliga planer. 

Konsekvenser för eko-
nomi och näringsliv 

Projektets konsekven-
ser för sysselsättning 
och regional ekonomi 
uppstår inte. 

Projektet har positiva konsekvenser för Ylitornio kommuns ekonomi genom ökade fastighetsskatteintäkter och eventuella regionala 
sysselsättningseffekter i närmast byggskedet. Konsekvenserna är något större i alternativet VE1 för etablering av vindparken på grund 
av större antal vindkraftverk. Projektet bedöms inte ha betydande skadlig konsekvenser för marktäktsaktörerna på projektområdet. 

Konsekvenser  

på rennäring 

Konsekvenser uppstår 
inte. 

Eventuella direkta och indirekta förluster av betesmarker, eventuella olägenheter på grund av ljud- och skuggfenomen och eventuell 
flytt av renskötselns konstruktioner kan innebära måttlig olägenhet för att idka rennäring. Projektalternativen bedöms inte ha bety-
dande skillnader. Med hjälp av uppgifter från följning av renar med GPS-halsband beskrivs konsekvenserna närmare i projektets fort-
satta planering. 

Vegetation Konsekvenser uppstår 
inte 

Konsekvenserna för skyddsvärda och för naturens mångfald betydelsefulla naturtyper samt växtförekomster är små. Det är inga vä-
sentliga konsekvensskillnader mellan alternativen. 

Fågelliv Konsekvenser uppstår 
inte 

Projektets konsekvenser för fågellivet bedöms vara små. Det är inga väsentliga konsekvensskillnader mellan alternativen. 

Annat djurliv Konsekvenser uppstår 
inte 

Etableringen av vindkraftsparken får inga betydande konsekvenser för flygekorre, åkergroda och annat djurliv. Det är inga väsentliga 
konsekvensskillnader mellan alternativen. 

Naturskyddsområden 
och andra för sina na-
turvärden särskilt bety-
delsefulla objekt 

Konsekvenser uppstår 
inte 

Projektet bedöms inte få några betydande konsekvenser för Natura 2000-områden eller andra skyddsområden eller objekt med sär-
skilt värdefulla naturvärden. 

Mark och berggrund Konsekvenser uppstår 
inte. 

Konsekvenserna för marken är små; avlägsnande av lösa jord-
lager vid kraftverksplatserna och nya servicevägar leder till per-
manent förlust av växtligeten. 

Konsekvenserna är likartade, men mindre än i alternativ VE1 ef-
tersom det finns färre kraftverk och det behövs mindre nya ser-
vicevägar. 

Grundvatten Konsekvenser uppstår 
inte. 

Projektet bedöms inte få konsekvenser för grundvatten. 

Ytvatten Konsekvenser uppstår 
inte.  

Projektet bedöms inte få konsekvenser för ytvatten. Om det skulle uppstå konsekvenser bedöms de vara som mest små, begränsade 
till byggtiden och dessa konsekvenser skulle begränsas till Kiimasoja. Projektet bedöms inte få konsekvenser för Torne älv. Projektal-
ternativet VE2 är bättre än alternativ VE1 på grund av det mindre byggbehovet, men skillnaderna mellan alternativen är små. 

Klimat och luftkvalitet Konsekvenser uppstår 
inte 

Det uppstår inga utsläpp till luften från vindparkens verksamhet, men med den elektricitet som produceras ersätts andra energipro-
duktionsformer och de utsäpp som skulle uppstån undviks. Denpositiva effekten är större i alternativ 1 baserat på mängden utsläpp 
som undviks, men skillanderna mellan alternativen är relativt små. 
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VINDPARKENS 
MILJÖKONSEKVENSER 

NOLLALTERNATIVET ALTERNATIV 1 ALTERNATIV 2  

Säkerhet Konsekvenser uppstår 
inte 

Projektet medför inga betydande säkerhetsrisker om givna anvisningar och rekommendationer följs under byggande och drift. Genom 
att till exempel följa uppställda skyddsavstånd kan olägenheter av is som faller och iskast undvikas för personer som rör sig i området. 
Det är ingen väsentlig skillnad mellan alternativen. 

Människors levnadsvill-
kor, trivsel och områ-
dets rekreationsan-
vändning 

Konsekvenser uppstår 
inte 

Konsekvenserna för levnadsvillkor och trivsel är små, och projektet hindrar inte att området används för rekreation, till exempel 
svampplockning, bärplockning och jakt.  

Det är ingen väsentlig skillnad mellan alternativen. 

Samverkan med andra 
projekt 

 Projektet bedöms inte få några betydande kumulativa effekter med andra projekt. Det är ingen skillnad mellan alternativen när det 
gäller kumulativa effekter. 
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6.3 Alternativens genomförbarhet 

Alla presenterade alternativ för etablering av vindparken och elanslutningen är enligt 

gjorda bedömningar genomförbara. 
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Bilaga 1: Kartor över siktområdesanalysens resultat













Bilaga 2: Fotomontage



Figur A. Fotomontage A (originalbilderna (3 st.) motsvarar 50 mm fullformat). Panoramavy mot söder från Aavasaksa bro mellan Finland och Sverige, sammansatt av flera
fotografier. I älvdalens öppna landskap hamnar vindkraftverken på kanten och bakom den bergryggzon som avgränsar det öppna landskapsrummet. Vindkraftverken är inte
dominerande i landskapet. I bilden syns inte kraftverk nummer 12 och 15. De i fotomontagen visade vindkraftverken har navhöjden 150 meter och rotordiametern 150 meter
(total höjd 225 meter) vilket motsvarar den maximala kraftverksstorleken som utreds i MKB-processen. (Avstånd till de närmaste kraftverken 9,6 kilometer).

Tre figurer på följande sidor:

Figur B. Fotomontage B:  a. (dag), b. (skymning) ja c. (mörker) (bakgrundsbilden motsvarar 50 millimeter fullformat). Vy från Hietaniemi på den svenska sidan mot vindparken
vid Reväsvaara. Under den ljusa tiden syns kraftverken klart till området. Under mörker syns kraftverkens flyghinderljus i landskapet (i fotomontaget visas maximal effekt då alla
kraftverkens flyghinderljus syns samtidigt. De vita flyghinderljusen är blinkande, men de röda flyghinderljusen är fasta, det vill säga de blinkar inte). Träden i förgrunden minskar
kraftverkens dominans i landskapsbilden i synfältet (särskilt sommartid) och kulturmiljöhelheten i älvdalen skiljer ut sig som en egen zon i vars bakgrund kraftverken finns på
bergsryggzonen. I fotomontagen har inte hänsyn tagits till andra ljuskällor i älvdalen (bland annat bebyggelse, gatubelysning, master). I bilden syns inte kraftverk nummer 15
(skymd av träd). De i fotomontagen visade vindkraftverken har navhöjden 150 meter och rotordiametern 150 meter (total höjd 225 meter) vilket motsvarar den maximala
kraftverksstorleken som utreds i MKB-processen. (Avstånd till de närmaste kraftverken 5,5 kilometer).









Figur C. Fotomontage C (bakgrundsbilden motsvarande 75 millimeter fullformat). Vy från vägen till Lupppiovaara på den svenska sidan mot Reväsvaara. Kraftverken syns klart
till området. I synfältet minskar träden i förgrunden kraftverkens dominans i landskapsbilden och kulturmiljöhelheten i älvdalen skiljer ut sig som en egen zon. I bilden syns inte
kraftverk nummer 14 (hamnar utanför bildens högra kant) och nummer 10, 3 och 5 (hamnar delvis bakom träden). De i fotomontagen visade vindkraftverken har navhöjden 150
meter och rotordiametern 150 meter (total höjd 225 meter) vilket motsvarar den maximala kraftverksstorleken som utreds i MKB-processen. (Avstånd till de närmaste
kraftverken 6,7 kilometer).



Figur D. Fotomontage D (bakgrundsbilden motsvarande 49 millimeter fullformat). Vy från Kainuunkylä-området mot Reväsvaara-området. Längs de långa öppna siktlinjerna
över åkrarna kan kraftverkens övre delar urskiljas i horisonten. Bäst syns det närmaste kraftverket, beläget i Uksperi (kraftverk nummer 14). Konsekvenserna för landskapet är
inte betydande eftersom områdets landskapsrum är riktat i motsatt riktning mot älvfåran och kraftverken dominerar inte landskapsbilden i området. De huvudsakliga siktlinjerna i
området är inte riktade mot projektområdet. De i fotomontagen visade vindkraftverken har navhöjden 150 meter och rotordiametern 150 meter (total höjd 225 meter) vilket
motsvarar den maximala kraftverksstorleken som utreds i MKB-processen. (Avstånd till de närmaste kraftverken 4,2 kilometer).



Figur E. Fotomontage E (bakgrundsbilden motsvarande 25 millimeter fullformat). Vy från Torneåvägen vid Pysäkkitie mot projektområdet. De översta delarna av de närmaste
kraftverken kan urskiljas i horisonten. Konsekvenserna för landskapets karaktär och landskapsbilden är små. De i fotomontagen visade vindkraftverken har navhöjden 150
meter och rotordiametern 150 meter (total höjd 225 meter) vilket motsvarar den maximala kraftverksstorleken som utreds i MKB-processen. (Avstånd till de närmaste
kraftverken 4 kilometer).



Figur F. Fotomontage F (bakgrundsbilden motsvarande 25 millimeter fullformat). Vy från utsiktstornet på Aavasaksa mot projektområdet. Vindkraftverken kan urskiljas inom en
smal sektor i fjärrlandskapet. Eftersom älvdalen helt är en zon med mänsklig verksamhet, minskar inte vindkraftverken i älvdalens närhet landskapsbildens homogenitet i
väsentlig grad. De i fotomontagen visade vindkraftverken har navhöjden 150 meter och rotordiametern 150 meter (total höjd 225 meter) vilket motsvarar den maximala
kraftverksstorleken som utreds i MKB-processen. (Avstånd till de närmaste kraftverken 11,2 kilometer).



Figur G. Fotomontage G (bakgrundsbilden motsvarande 49 millimeter fullformat). Vy från skidspåret vid Ainiovaara mot projektområdet. Kraftverken dominerar landskapet
sedda från de små områden i projektområdets omedelbara närhet som är riktade mot höjden. I bilden syns inte kraftverk 14 eftersom den hamnar utanför bildens beskärning.
De i fotomontagen visade vindkraftverken har navhöjden 150 meter och rotordiametern 150 meter (total höjd 225 meter) vilket motsvarar den maximala kraftverksstorleken som
utreds i MKB-processen. (Avstånd till de närmaste kraftverken 2 kilometer).
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